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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att den nuvarande utlänningslagen ( 1954: 1931 

ersätts av en ny utlänningslag. I sakligt hänseende innehåller lagförslaget 

en rad nyheter. De bestämmelser i den nuvarande lagen som inte ändras i 

sak har i samband med att de förts över i den nya lagen överarbetats i 

språkligt och redaktionellt hänseende. 

Enligt propositionen bör successivt införas den ordningen, att en utlän

ning som avser att bosätta sig i Sverige skall ha sitt uppehållstillstånd 

ordnat före inresan. Undantag görs för bl. a. flyktingar och vissa andra 

skyddsbehövande samt för nära anhöriga. 

Skyddet för flyktingar förstärks. Den definition av begreppet flykting 

som finns i 1951 års Gencvekonvention om flyktingars rättsliga ställning 

föreslås införd i lagen. En asylsökande som får stanna här, därför att han är 

flykting, skall få ett dokument som utvisar hans flyktingstatus. En polis

myndighet har för närvarande rätt att avvisa den som åberopar fö1foljelse. 

om påståendet härom är "uppenbart oriktigt". Denna ordning behålls. 

Enligt propositionen skall emellertid ett sådant beslut anmälas till statens 

invandrarverk, som har att omgående ta ställning till vad utlänningen har 

anfört. Dessförinnan får beslutet inte verkställas. lnvandrarverket skall 

överta ärendet, om verket anser att utlänningens påstående inte är uppen

bart oriktigt. Särskild jourverksamhet inrättas vid verket för dessa ären

den. 
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l fråga om andra skyddsbehövandc grupper än flyktingar föreslås. att 

nuvarande bestämmelser behålls i avvaktan på att principerna för invand

ringen till Sverige särskilt utreds. 

Möjligheterna att avlägsna en utliinning i samband med att han eller hon 

döms for brott begränsas. Efter tre års bosättning hiir fordras synnerliga 

skiil för en sådan åtgärd. Fiir nordbo föreslås gälla en tid av två är. För 

närvarande är tidsfristen fem är. om inte utlänningen sedan viss tid har 

permanent uppchållstillstil.nd. Även möjligheten att ut visa en utlänning pft 

grund av asocialitet inskränks. Benämningen av avlägsnandeinslilulen för

enklas. Endast hcgreppen avvisning och utvisning behålls. 

Nuvarande hestämmclser medger att en utlänning i betydande utsträck

ning kan få ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut upphävt av regeringen. I 

fråga om avvisning samt utvisning på annan grund än brott eller asocialitet 

begränsas denna möjlighet. Omprövning av invandrarverket och regering

en blir enligt förslaget möjlig. endast om det visar sig föreligga hinder av 

politisk art mot verkställigheten eller om annat allvarligt verkställighels

hinder uppkommer. 

Möjlighet införs att i ringa fall underlåta lagföring av en utlänning. som 

återvänder hit trots förhud mot detta i utvisningsbeslutet. 

Straff ansvar införs för den som hjälper en utlänning i dennes försök att 

illegalt ta sig in i Sverige, även om försöket misslyckas. 

Även i övrigt föreslås vissa mindre ändringar i förhållande till gällande 

regler. 

Smärre ändringar föreslås även i rättegångsbalken. lagen (1966: 293) om 

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall och rättshjälpslagen 
11972: 429). 

Den nya utlänningslagen föreslås träda i kraft den I juli 1980. 
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Propositionens lagförslag 

Förslag till 

Utlänningslag 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

3 

I § I denna lag anges på vilka villkor utlänningar får resa in i och ut ur 
Sverige samt uppehålla sig och ha anställning här. 

Ingen utlänning får tvingas att lämna Sverige i något annat fall eller på 
något annat sätt än lagen anger. Lagen skall tillämpas på ett sådant sätt att 
utlänningars frihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje 
särskilt fall. 

2 § Den kontroll över utlänningar som behövs för tillämpningen av den
na lag utövas under ledning av statens invandrarverk. Kontrollen över 
utlänningar. som har anställningar som avser befattning på svenska fartyg i 
utrikes fart, utövas dock under ledning av arbetsmarknadsstyrelsen. 

Rätt till asyl m. m. 

3 § En flykting skall inte utan synnerliga skäl vägras fristad i Sverige, om 
han behöver sådant skydd. 

Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land, i 
vilket han är medborgare, därför att han känner välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av sin ras, nationalitet. tillhörighet till en viss samhälls
grupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning och som inte 
kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. 
Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skäl 
befinner sig utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort 
och som ink kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit. 

Med förföljelse avses sådan i andra stycket angiven förföljelse som 
riktar sig mot utlänningens liv eller frihet eller som annars är av svår 
beskaffenhet (politisk förföljelse). 

4 § En flykting upphör att vara flykting, om han 
I. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han är 

medborgare. 
2. efter att ha förlorat sitt medborgarskap av fri vilja förvärvar det på 

nytt, 
3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd, 
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land, som avses i 3 § 

andra stycket, eller 
5. inte kan fortsätta att vägra använda sig av det lands skydd, där han är 

medborgare eller där han som statslös tidigare hade sin vistelseort, på 
grund av att de omständigheter, som medförde att han enligt 3 § var att 
anse som flykting, inte längre föreligger. 
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5 § Den som har övergett en krigsskf1deplats eller som har flytt från sitt 
hemland för att undgå förestående krigstjänstgöring lkrigsviigrarc\ skall 
inte utan särskilda skäl vägras rätt :.ilt vistas i Sverige, om han behöver 
skydd här. 

6 § En utlänning som inte är flykting men som ändå på grund av de 
politiska förhållandena i sitt hemland inte vill återvända dit och som kan 
åberopa tungt vägande omständigheter till stöd för detta, skall inte utan 
särskilda skäl vägras rätt att vistas i Sverige, om han behöver skydd här. 

Pass och anmälningsskyldighet m. m. 

7 § Utlänningar som kommer till Sverige eller uppehåller sig här skall ha 
pass, om regeringen har föwrdnat om detta. Regeringen föreskriver vilka 
legitimationshandlingar som får gälla som pass samt i vilka fall svenska 
myndigheter får utfärda pass för flyktingar eller andrn utlänningar. 

8 § Vid inresa eller utresa skall en utlänning visa upp sitt pass för 
polismyndigheten, om inte regeringen har föreskrivit annat. En utlänning 
skall vid inresa eller utresa även lämna de upplysningar som begärs av 
polismyndigheten. 

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att efter kallelse av polis
myndighet personligen inställa sig hos myndigheten och lämna upplysning
ar om sin vistelse här. Om han inte efterkommer kallelsen, får han hämtas. 
På begäran skall utlänningen även visa upp sitt pass för polismyndighet 
eller polisman. 

För utredning i samband med inresa eller utresa eller kallelse enligt 
andra stycket får utlänningen kvarhållas, dock inte längre än som är 
nödvändigt och inte i något fall längre än sex timmar, om inte beslut har 
meddelats om förvar enligt 50 eller 52 §. 

9 § Regeringen får utfärda föreskrifter om skyldighet att anmäla utlän
ningars vistelse och anställning i riket. 

Tillstånd till inresa och uppehåll i Sverige 

10 § Regeringen får föreskriva att utlänningar inte utan tillstånd får resa 
in i eller uppehålla sig i Sverige. Tillstånd ges som visering eller uppehålls
tillstånd. Av 26 *följer att även annat villkor kan ställas för rätt till inresa. 

Visering 

11 § Visering avser inresa och vistelse i riket under en viss tid. Visering
en får förenas med sådana förbehåll och föreskrifter som behövs med 
hänsyn till inresans syfte och övriga omständigheter. Viseringen får åter
kallas, om utlänningen mot bättre vetande har lämnat oriktiga uppgifter 
eller svikligen förtigit vissa omständigheter eller det i övrigt föreligger 
särskilda skäl. 

Uppehållstillstånd 

12 * Uppehållstillstånd får ges för viss tid. Är utlänningen fast bosatt här 
i riket, får uppehållstillstånd ges utan tidsbegränsning (permanent uppe
hållstillstånd). 

Uppehållstillstånd får vägras en utlänning på grund av hans vandel 
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endast om förhållandena är sådana som anges i 29 § första stycket 2-4 
eller 43 §. 

13 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ger utlänningen rätt att vistas i 
Sverige under den tid som har angetts i tillståndet. Det medför däremot 
inte någon rätt till inresa. om inte detta har angetts siirskilt i uppehållstill
ståndet. Tillståndet får begränsas till att gälla uppehåll endast inom en viss 
del av riket. Begränsningen får dock inte avse en mindre del av riket än en 
kommun. Tillståndet får även innehålla föreskrifter om byte av bostad och 
anställning samt om anmälningsskyldighet. Stannar utlänningen kvar i 
Sverige sedan uppehållstillståndet har upphört att gälla, skall föreskrifter
na i tillståndet fortfarande följas tills nya föreskrifter meddelas för utlän
ningen. 

14 § Ett uppehållstillstånd, som ger en utlänning rätt att vistas inom 
endast en kommun, får avse högst ett år. Tillståndet får förlängas, dock 
högst med ett år varje gång. 

15 § Ett permanent uppehållstillstånd ger utlänningen rätt att resa in i 
och vistas i Sverige utan tidsbegränsning. Den som har ett sådant tillstånd 
får uppehålla sig här även om han saknar pass. 

16 § På begräran av flyktning som är i behov av fristad hiir i riket skall. 

när uppehållstillstånd meddelas honom efter inresan. i beslutet eller i 

särskild handling anges att han är flykting i behov av fristad i Sverige 
(flyktingförklaring). 

Äterkallelse av uppehållstillstånd eller .flyktingfi'irkluring 

17 § Har en utlänning fått uppehållstillstånd genom att mot bättre vetan
de lämna oriktiga uppgifter eller svikligen förtiga vissa omständigheter. får 
tillståndet återkallas. 

Har utlänningen ännu inte rest in i Sverige, får tillståndet återkallas även 
om det finns andra särskilda skäl. 

Ett permanent uppehållstillstånd skall återkallas, om utlänningens bo
sättning här i riket upphör. 

En flyktingförklaring skall återkallas, om det framkommer att utlänning
en inte är att anse som flykting i behov av fristad i Sverige. 

Beslutande myndigheter m. m. 

18 § Visering ges av statens invandrarverk. Visering får ges även av 
chefen för utrikesdepartementet samt, i den omfattning regeringen före
skriver, av diplomatiska eller konsulära myndigheter eller av polismyn
digheter. 

Visering återkallas av den myndighet som har givit viseringen. Statens 
invandrarverk får återkalla även sådana viseringar som andra myndigheter 
har givit, med undantag av viseringar som har givits av chefen för utrikes
departementet. 

19 § Uppehållstillstånd och flyktingförklaringar utfärdas av statens in
vandrarverk. Tidsbegränsat uppehållstillstånd får ges även av polismyn
digheter i den omfattning som regeringen föreskriver. Anser en polismyn-
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dighet att en ansökan om uppehållstillstånd inte bör bifallas, skall ärendet 
överlämnas till statens invandrarverk. 

Uppehållstillstånd och flyktingförklaringar återkallas av statens invand
rarverk. 

Arbetstillstånd och anställningstillstånd 

20 § Regeringen får föreskriva att en utlänning måste ha tillstånd för att 
I. ha anställning här i riket eller arbeta här på grund av anställning 

utomlands annat än som handelsresande (arbetstillstånd), eller 
2. ha anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes fart 

(anställningstillstånd). 
Skyldighet att ha arbets- eller anställningstillstånd får inte föreskrivas 

för utlänningar som har permanent uppehållstillstånd. 

Arbetstillståml 

21 § Arbetstillstånd skall ges för viss tid. Det får avse ett visst slag eller 
vissa slag av arbete och förenas med de övriga föreskrifter som behövs. 

A 11.1· t ii 11 ni "R s ti I Istånd 

22 § Anställningstillstånd ges för tjänstgöring i en befattning på ett visst 
fartyg eller vissa fartyg eller på fartyg som tillhör ett visst rederi. Tillstån
det får förenas med de föreskrifter som behövs. 

Återkallelse 

23 § Ett arbets- eller anställningstillstånd får återkallas om utlänningen 
mot bättre vetande har lämnat oriktiga uppgifter eller svikligen har förtigit 
vissa omständigheter eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl. 

Beslutande myndiRheter m. m. 

24 § Arbetstillstånd ges och återkallas av statens invandrarverk. I den 
omfattning som föreskrivs av regeringen eller. efter regeringens bemyndi
gande. av statens invandrarverk får arbetstillstånd också ges av arbets
marknadsstyrelsen eller polismyndigheter eller länsarbetsnämnder. Anser 
myndigheten att en ansökan om arbetstillstånd inte bör bifallas, skall 
ärendet överlämnas till statens invandrarverk. 

Vid handläggning av frågor om arbetstillstånd som har principiell bety
delse eller som i övrigt är av större vikt skall berörda arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer få tillfälle att yttra sig. 

25 § Anställningstillstånd ges och återkallas av arbetsmarknadsstyrel
sen. Tillstånd får dessutom ges 

I. av de sjömansförmedlingar, som utses av regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer. och 

2. av de svenska utlandsmyndigheter som chefen för utrikesdeparte
mentet bestämmer. 

Vissa särskilda bestämmelser för inresa, uppehåll och arbete 

Tillstånd ji'jre inresan 
26 § Regeringen får föreskriva att en utlänning, som enligt 20 § behöver 
arbetstillstånd. inte får resa in i Sverige förrän han har fått tillståndet. 
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Siirs/.:ilda hcgriinsningar 

27 § När det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet. får regering
en inskränka utlänningars rätt att uppehålla sig inom vissa områden. Under 
samma förutsättning får regeringen föreskriva att utlänningar inte utan 
tillständ av regeringen eller av statens invandrarverk får anställas i ett visst 
företag eller i företag av ett visst slag. 

Särskilda bestiimmelser finns om förbud för utlänningar att ha vissa 
anstiillningar. 

A,•visning 

Grunder får an·isning 

28 § En utlänning som kommer till Sverige får avvisas, 
I. om han saknar pass. visering. uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, 

när detta fordras för inresa i Sverige, 
2. om han tiinker besöka något annat nordiskt land men saknar erforder

ligt tillstånd att resa in dit. 
3. om han undandrar sig att vid inresan visa upp sitt pass för polismyn

digheten eller att lämna begärda upplysningar till denna, eller 
4. om han vid inresan mot bättre vetande har lämnat polismyndigheten 

oriktiga uppgifter om någon omständighet som är av betydelse för rätten 
att resa in i riket eller svikligcn har förtigit någon sådan omständighet. 

29 § En utlänning får dessutom avvisas, 
I. om det kan antas att han kommer att sakna tillräckliga medel för sin 

vistelse i Sverige eller i något annat nordiskt land. som han tänker besöka. 
samt för sin hemresa. 

2. om han tänker söka sitt uppehälle i Sverige eller i något annat nor
diskt land och det skäligen kan antas att han inte kommer att ärligen 
försörja sig eller kommer att bedriva verksamhet som kräver arbetstill
stånd utan att ha sådant tillstånd. 

3. om han pä grund av tidigare ädömt frihetsstraff eller någon annan 
särskild omständighet skäligen kan antas komma att begå brott i Sverige 
eller i annat nordiskt land, 

4. om det med hänsyn till hans föregående verksamhet eller i övrigt 
skäligen kan befaras att han kommer att bedriva sabotage. spioneri eller 
olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i annat nordiskt land. eller 

5. om det med stöd av lagen (1971: 176) om vissa internationella sank
tioner har föreskrivits att avvisning kan ske. 

En utlänning får avvisas även i andra fall när det har begärts av den 
centrala utlänningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och det kan antas 
att han annars beger sig till det land. som har begärt avvisning. 

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte den som har 
visering eller uppehållstillstånd som fortfarande gäller. 

30 § En utlänning som kommer till Sverige skall avvisas, om det finns 
grundad anledning att anta att han tillhör eller verkar för en sådan organi
sation eller grupp som avses i andra stycket och om det dessutom med 
hänsyn till vad som är känt om hans föregående verksamhet eller i övrigt 
föreligger fara för att han här i riket medverkar till sådana handlingar som 
avses i det stycket. 

I första stycket avses en organisation eller grupp som, med hänsyn till 



Prop. 1979/80: 96 

vad som är känt om dess verksamhet. kan befaras utanför sitt hemland 
använda våld. hot eller tvång för politiska syften och därvid heg:i sådana 
gärningar här i riket. 

Rikspolisstyrelsen upprättar en förteckning över utlänningar som skall 
avvisas enligt första stycket. Regeringen bestämmer vilka organisationer 
eller grupper som därvid kommer i fråga. 

Tid.1fristcr. hes/utandc myndigheter m. m. 

31 § Avvisning enligt 28 § skall ske när utlänningen kommer till Sverige 
eller inom en vecka efter ankomsten. Har en utlännings rätt att resa in i 
Sverige inte prövats vid ankomsten till riket, får avvisning enligt 28 § ske 
när han första gången uppsöker eller anträffas av en polismyndighet eller 
inom en vecka därefter, men inte senare än tre månader från ankomsten. 
Avvisning enligt 29 § skall ske när utlänningen kommer till Sverige eller 
inom tre månader från ankomsten. 

Beslut om avvisning enligt 28 eller 29 § meddelas av polismyndighet, om 
inte ärendet skall överlämnas till statens invandrarverk enligt 33-35 §§. 

32 § När en utlänning, som finns i den förteckning som anges i 30 §tredje 
stycket och som saknar visering eller uppehållstillstånd. kommer till riket, 
skall polismyndigheten omedelbart besluta om avvisning av honom utom i 
de fall då ärendet skall överlämnas till regeringen enligt 36 §. 

När det hos polismyndigheten uppkommer fråga om avvisning enligt 30 § 
av annan utlänning än som avses i första stycket, skall ärendet hänskjutas 
till statens invandrarverk som med eget yttrande överlämnar ärendet till 
regeringen. I ärenden som prövas av regeringen skall förhandling hållas. 

33 § Anser en polismyndighet att det föreligger skäl till avvisning enligt 
28 eller 29 §. men påstår utlänningen att han i det land, som han skulle 
komma att sändas till. löper risk att 

I. bli utsatt för politisk förföljelse eller 
2. bli sänd till en krigsskådeplats eller straffad för att han har övergett en 

krigsskådeplats eller annars har vägrat att fullgöra krigstjänstgöring. 
skall ärendet överlämnas till statens invandrarverk som så snart som 

möjligt skall besluta i ärendet. Detsamma skall gälla. om utlänningen 
påstår att han i det landet inte är skyddad mot att sändas till ett land där 
han löper denna risk. 

Ärendet skall inte överlämnas till invandrarverket, om utlänningens 
påstående är uppenbart oriktigt. 

34 § Vad som sägs i 33 § om överlämnande av ärende gäller även. när 
utlänningen förklarar att han inte vill återvända till hemlandet på grund av 
de politiska förhållandena där. 

Ärendet skall inte överlämnas. om de skäl som utlänningen åberopar för 
att inte vilja återvända till hemlandet kan lämnas utan avseende. eller, när 
utlänningen skall sändas till ett annat land än hemlandet, om det är uppen
bart att han inte löper risk att sändas vidare till hemlandet. 

35 § Avvisningsärenden skall överlämnas till statens invandrarverk även 
när det finns anledning till avvisning enligt 29 § andra stycket. Detsamma 
gäller när en polismyndighet i andra fall än som anges i 33 eller 34 § anser 
det tveksamt om en utlänning, mot vilken det finns grund för avvisning, 
skall avvisas. 
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36 § Ärenden om avvisning enligt :n § första stycket skall hänskjutas till 
statens invandrarverk. om det föreligger sådana omständigheter som enligt 
33 eller 34 § föranleder all ärenden som avses där överlämnas till statens 
invandrarvcrk. lnvandrarvcrkct skail ~cd eget yttrande Överlä;nna sådana 
ärenden till regeringen. 

Skyldit.:het att anmäla a1'1·isnin1<sbeslut till statens im·andran't'rk 

37 § Har en polismyndighet avvisat en utlänning i fall som avses i 33 eller 
34 §, skall beslutet skyndsamt anmälas till statens invandrarverk. 

lnvandrarvcrket skall därvid genast besluta om verket skall överta ären
det eller inte. Ärendet skall övertas. om utlänningens påstående inte är 
uppenbart oriktigt. eller, i fall som avses i 34 §.de åberopade omständighe
terna inte kan lämnas utan avseende. Invandrarverket får även i annat fall 
överta ärendet. om det finns skäl till detta. 

Övertar invandrarverket ärendet. förfaller polismyndighetens avvis
ningsbcslut. 

Anmälan enligt första stycket skall inte ske, om utlänningen avger nöjd
förklaring enligt 70 §. 

Utvisning 

Vfl•i.rning på grund av att en utlännin,; saknar pass eller tillstånd 

38 § En utlänning får utvisas ur riket, om han uppehåller sig här utan att 
ha erforderligt pass eller tillstånd att uppehålla sig i Sverige. 

Beslut om utvisning enligt första stycket meddelas av statens invandrar
verk. Avslås en ansökan om uppehållstillstånd, skall invandrarverket sam
tidigt besluta om utvisning utom i de fall då det föreligger synnerliga skäl 
mot detta. 

39 § Om det inte föreligger särskilda skäl, skall utvisningsbeslutet för
enas med förbud för utlänningen att under en viss tid återvända till Sverige 
utan tillstånd av statens invandrarverk. 

Utvisning på grund av brott 

40 § En utlänning får utvisas ur riket. 
I. om utlänningen döms för ett brott, på vilket kan följa fängelse i mer 

än ett år, eller om dömstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn 
som utlänningen har dömts till för ett sådant brott, eller 

2. om utlänningen har begått ett brott, på vilket kan följa fängelse enligt 
denna lag eller enligt författningar som har utfärdats med stöd av lagen, 
samt omständigheterna vid brottet är försvårande eller utlänningen under 
de senaste två åren före brottet har begått brott av samma slag. 

Utlänningen får dock utvisas endast om det på grund av gärningens 
beskaffenhet och övriga omständigheter kan befaras att han kommer att 
fortsätta med brottslig verksamhet här i riket eller om brottet är sådant att 
han inte bör få stanna kvar. 

Utvisning på grund av brott beslutas av den domstol som handlägger 
brottmålet. 

Utvisas en utlänning, skall det men som han därigenom åsamkas beaktas 
när påföljden för brottet bestäms. När en domstol enligt 34 kap. brottsbal
ken beslutar att förändra en påföljd, som en utlänning har dömts till jämte 
utvisning, får domstolen även meddela det beslut beträffande utvisningen, 
som förändringen av påföljd ger anledning till. 
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41 * När en domstol överväger om en utlänning hör utvisas enligt 40 *· 
skall den ta hänsyn till utlänningens levnads- m:h familjeförh:Hlanden samt 
till hur liinge han har vistats i Sverige. En utlänning, som hade permanent 
uppehiillstillstånd sedan minst ett år niir ätalet väcktes eller som då var 
bosatt i Sverige sedan minst tre fir eller. i frilga om medborgare i annat 
nordiskt land. sedan minst två år. fär utvisas enda-;t om det föreligger 
synnerliga skiil. Den som har en flyktingförklaring eller den som annars 
uppenhart iir att anse som flykting och har hehov av fristad i Sverige för 
utvisas endast om han har begått sådana handlingar som anges i 78 *· 
42 * En dom eller ett beslut om utvisning pä grund av brott skall innehill
la förhud för utlänningen att återvända till Sverige under en viss tid eller 
utan tidsbegränsning. 1 domen eller beslutet skall utlänningen upplysas om 
vilken dag som förbudet upphör att giilla m;h om den päföljd som övertrii
dehe av förbudet kan medföra enligt 98 ~. 

Uti·isning {}{/ grund m· a.wcialitet 

4-' ~ En ut J~inning fiir ut visas ur riket. 
l. om uthinningen yrkcsm~lssigt bedriver otukt dler i övrigt underhikr 

att iirligen försörja sig. eller 
2. om utbnningen är missbrukare av alkohol eller narkotika nch befinns 

med anledning diirav vara farlig för nt1gon annans personliga siikerhet eller 
leva pf1 ett grovt störande siitt. 

Beslut om utvisning enligt första stycket meddelas av liinsrättcn. 

44 * När en förvaltningsdomstol överväger om en utlänning hör utvisas 
t:nligt 43 ~, skall den ta hänsyn till utlänningens levnads- och familjeförhill
landen samt till hur liinge han har vistats i Sverige. En utliinning. som hade 
permanent uppehftllstillstånd sedan minst ett år när utvisningsiirendt:t an
hängiggjordes vid länsrätten eller som då var bosatt i Sverige sedan minst 
tre {ir eller. i ldiga om medborgare i annat nordiskt land, sedan minst två 
år. får utvisas endast om det föreligger synnerliga skäl. Den som har en 
flyktingförklaring eller den som annars uppenbart är att anse som flykting 
och har behov av fristad i Sverige får inte utvisas. 

45 § I ärenden hos länsrätten om utvisning enligt 43 ~ skall hiillas muntlig 
förhandling som avses i 9 § förvaltningsprocesslagen ( 1971: 291 ), om utlän
ningen begär det. Länsrätten skall i god tid innan den beslutar om ut visning 
underriitta utliinningen om hans rätt att begära muntlig förhandling. 

Vid muntlig förhandling hos en förvaltningsdomstol i utvisningsärenden 
tilliimpas bestämmelserna om allmiint omhud och förfarandet i 58 och 59 §§ 

samt 60 ~ första stycket. I fråga om ersättning till allmänt ombud och tolk 
tillämpas bestämmelserna i 61 § tredje stycket och 62 §. Domstolen får 
besluta att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar, även om detta 
inte följer av 16§ förvaltningsprocesslagen (1971: 291). 

46 § Beslut om utvisning enligt 43 § skall förenas med förhud för utlän
ningen att återvända till Sverige. Därvid tillämpas bcsUimmelserna i 4H. 

Siirs/.:.ilda ut1•is11i11gsgru11der 

47 § En utlänning får utvisas ur riket. om det föreligger sådana omstiin
digheter som anges i 30 §första och andra styckena. 

Beslut om utvisning enligt första stycket meddelas av regeringen. I 
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sådana ärenden skall förhandling hållas. Yttrande skall inhämtas från 
statens invandrarverk. om hinder inte möter på grund av att ärendet är 
synnerligen brådskande. 

48 § När det behövs av hänsyn till rikets säkerhet får regeringen utvisa 
en utlänning eller föreskriva inskränkningar och villkor i frttga om utlän
ningens vistelseort. byte av bostad och anställning samt anmälningsplikt. 

I ärenden om utvisning enligt första stycket skall förhandling hiillas. 

49 § Beslut om ut visning enligt 47 eller 48 § skall förenas med förhud för 
utlänningen att återvända till Sverige. Diirvid tillämpas hestiimmclserna i 
42 §. 

Särskilda tvångsåtgärder 

Fiirl'(ir och uppsikt m. m. 

50 § En utlänning får tas i förvar om det föreligger sannolika skäl för 
avvisning eller för utvisning enligt 38. 43. 47 eller 48 §eller om det uppkom
mer fråga om verkställighet av en sådan åtgärd eller av utvisning på grund 
av brott. förvar beslutas av den myndighet som handlägger avvisnings
eller utvisningsärendct eller vcrkställighetsärcndet. Beslut om förvar får 
dock meddelas endast om det med hänsyn till utlänningens personliga 
förhållanden eller övriga omständigheter skäligen kan befaras att han kom
mer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet här eller om 
utlänningens identitet är oklar. 

Om det bedöms tillräckligt. kan myndigheten under de förutsättningar 
som anges i första stycket i stället för att ta utlänningen i förvar ålägga 
utlänningen att på vissa tider anmäla sig hos polismyndigheten i orten eller 
föreskriva. att utlänningen skall lämna ifrån sig pass eller därmed jämställd 
legitimationshandling. eller föreskriva de andra villkor som behövs för att 
hälla utlänningen under uppsikt. Om utlänningen inte följer sådana före
skrifter. kan han tas i förvar. 

51 § När statens invandrarverk har beslutat om avvisning eller utvisning 
av en utlänning eller har fattat beslut oni verkställighet. får invandrarver
ket till dess besvär anförts eller beslutet har vunnit laga kraft meddela 
beslut enligt 50 §. 

Til(fi"illi!,:a hes/ut m· polismyndighet 

52 § Niir det inte finns tid att avvakta den handläggande myndighetens 
beslut om särskilda tvångsåtgärder mot en utlänning eller statens invand
rarverks beslut enligt 51 §. får en polismyndighet tillfälligt ta utlänningen i 
förvar eller ställa honom under uppsikt enligt 50 §. 

Skall ett ärende om avvisning enligt 36 §överlämnas till regeringen. skall 
polismyndigheten ta utlänningen i förvar. Även om de i 50 § angivna 
förutsättningarna inte föreligger. får polismyndigheten ta en utlänning i 
förvar elkr ställa honom under uppsikt när frågan om avvisning skall 
överlämnas till regeringen enligt 32 § andra stycket eller när det uppkom
mer fråga om att utvisa honom enligt 47 §. 

Anmälan om att en utlänning har tagits i förvar eller ställts under uppsikt 
enligt första eller andra stycket skall skyndsamt göras hos den myndighet 
som handlägger ärendet eller. i fall som anges i 51 §. hos statens invandrar-
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verk. Denna myndighet skall diireflcr omedelbart pröva om fttgärden skall 
be stil. 

K1·arhdllalllle ijiirnll" 111. m. 

53 § En utliinning för inte utan synnerliga skäl hållas kvar i förvar längre 
tid iin tvä veckor eller. när beslut har meddelats om avvisning eller utvis
ning, tvä mänader från det att han togs i förvar. 

Ett beslut att hålla en utlänning kvar i förvar giiller för varje gång inte 
längre iin två veckor från beslutets dag eller, i de fall då beslut har 
meddelats om avvisning eller utvisning. två månader från beslutets dag. 
Va1jc beslut om kvarhållande i förvar utöver den tid som anges i första 
stycket skall föregås av förhandling. 

Ett beslut att ställa en utlänning under uppsikt giiller för varje gång högst 
sex mänader. 

54 § Beslutas avvisning eller utvisning enligt 38. 43, 47 eller 48 § av en 
utlänning. som hålls i förvar eller står under uppsikt. skall den myndighet 
som fattar beslutet pröva om utlänningen fortfarande skall hållas i förvar 
eller stä under uppsikt. Detsamma skall gälla när regeringen eller statens 
invandrarverk fattar beslut i verkställighetsärenden. 

Finns det inte längre skäl att hålla utlänningen i förvar eller under 
uppsikt, skall åtgärden omedelbart upphävas. 

Bcji11:enheterför personal som medverkar vid 111/iinningskontroll 

55 § Att en polisman i vissa fall som avses i 50 och 52 §§ får omhänderta 
en utlänning i avvaktan på beslut av polismyndighet följer av I § lagen 
( 1973: 558) om tillfälligt omhändertagande. 

I den mån utlänningskontroll sker under medverkan av tullmyndighet 
eller med biträde av särskilt förordnad passkontrollant, skall tulltjänste
mannen eller passkontrollanten ha motsvarande befogenhet att tillfälligt 
omhänderta en utlänning. Han är dock skyldig att så skyndsamt som 
möjligt anmäla åtgärden till en polisman för prövning av om omhänderta
gandet skall bestii. 

Förhandling i utlänningsärenden 

56 § När förhandling skall hållas enligt en bestämmelse i denna lag 
tillämpas 57-62 ~§ .. Detsamma gäller när det annars finns anledning att 
hålla förhandling i ett ärende enligt denna lag hos regeringen. statens 
invandrarverk eller länsstyrelse. 

57 § Förhandling skall hållas inför den myndighet som handlägger ären
det. Statens invandrarverk får dock besluta att en länsrätt eller länsstyrelse 
skall hålla förhandling i ett ärende som verket handlägger. I ärenden, som 
handläggs av regeringen, får det statsråd, som ansvarar för ärenden enligt 
denna lag eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer. besluta om 
förhandling och utse myndighet som skall hålla förhandlingen. 

Allmänt ombud 
58 § När det behövs får den myndighet som håller förhandlingen uppdra 
åt en polismyndighet eller åt en särskilt utsedd person att vara allmänt 
ombud vid förhandlingen. 
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Förfarandet l'id fiirhandling 

59 § Utlänningen och andra personer. som skall höras, skall kallas till 
förhandlingen. Om utlänningen hålls i förvar. skall den myndighet som 
håller förhandlingen besluta om hans inställelse. Har kallelse till förhand
lingen delgetts den som skall höras minst fyra dagar före förhandlingen och 
uteblir den kallade utan att ha anmält laga förfall, får myndigheten besluta 
om hämtning. Hämtning av någon annan ~tn utlänningen får dock ske 
endast om det föreligger synnerliga skäl. 

60 § Vid förhandlingen skall noga utredas de omständigheter som kan 
inverka på ärendets avgörande. Utlänningen skall få tillfälle att ange sin 
ståndpunkt och att uttala sig om de omständigheter som åberopas i ären
det. 

Förhandlingen skall vara offentlig, om utlänningen begär det och myn
digheten inte anser att omständigheterna föranleder något annat. 

Ersättning 

61 § För inställelsen vid förhandlingen skall utlänningen få ersättning av 
allmänna medel för resa och uppehälle, om det bedöms skäligt med hänsyn 
till hans ekonomiska förhållanden, den tid han har vistats i riket samt 
övriga omständigheter. Förskott får beviljas pft ersättningen. 

Andra personer som på kallelse har inställt sig vid förhandlingen har rätt 
till ersättning av allmänna medel för kostnad och tidsspillan med anledning 
av inställelsen. Förskott får beviljas på ersättning för resa och uppehälle. 

Den som är allmänt ombud eller tolk har rätt att av allmänna medel få 
arvode samt ersättning för kostnader och tidsspillan, om inte uppdraget 
har fullgjorts i tjänsten. 

62 § Frågan om ersättning eller förskott prövas av den myndighet som 
håller förhandlingen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott 
meddelas av regeringen. 

Klagan över beslut m. m. 

Klagan över beslut om avvisning eller 11fl•isning m. m. 

63 § En polismyndighets beslut om avvisning får överklagas av utlän
ningen. Detta sker genom att besvär anförs hos statens invandrarverk. 

64 § En förvaltningsdomstols beslut i ett mål om utvisning får överklagas 
av utlänningen enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen 
(1971: 291 ). När ett mål om utvisning handläggs i kammarrätten. skall 
nämndemän ingå i rätten. 

En dom eller ett beslut om utvisning på grund av brott får överklagas 
enligt vad som gäller om klagan över allmän domstols dom eller beslut i 
brottmål. 

65 § Statens invandrarverks beslut i fråga om avvisning eller utvisning 
får överklagas av utlänningen. Detsamma gäller ett sådant beslut om 
uppehållstillstånd som anges i 14 ~och invandrarverkets beslut att inte ge 
flyktingförklaring eller att återkalla en sådan förklaring. 

Klagan över invandrarverkets beslut som avses i första stycket förs hos 
regeringen genom besvär. 
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66 ~ En förvaltningsmyndighets beslut om ersättning enligt 6 I ~ får 
överklagas hos kammarrätten genom besvär. 

Klagan iiver beslut om ji'ir\'lir 

67 * Beslut enligt 50. 51 eller 53 § om att en utlänning skall tas i förvar 
eller hållas kvar i förvar får överklagas av utlänningen utom d<°1 beslutet har 
meddelats av regeringen. 

Har beslutet fattats av en polismyndighet. överklagas det hos länsrätten. 
Har beslutet fattats av statens invandrarverk eller av en länsstyrelse. 
överklagas det hos kammarrätten. Länsrättens eller kammarrättens beslut 
överklagas enligt bestämmelserna i f"örvaltningsprocesslagen ( 1971: 291). 

Klagan får föras särskilt och är inte inskränkt till viss tid. 

Begränsning m· rätten att 1)1·crklaga beslut 

68 * Beslut av förvaltningsmyndigheter i ärenden enligt denna lag fär 
överklagas endast i de fall som anges i 63. 65. 66. 67 och 90 **· 

Klagan får foras även över en förvaltningsmyndighets beslut att avvisa 
om hud eller hiträde och beslut i j~ivsfråga. Sådan klagan får föras siirskilt. 

Öl'(•r/ii11111a11de 01· iirenden till regeringen 

69 * Statens invandrarverk får överlämna ett iirende till regeringens av
görande. om verket anser att särskilda skäl motiverar det. Invandrarverket 
skall dii. bifoga eget yttrande i ärendet. 

Nl!j<(fi'irklaring 

70 * En utlänning som har rätt att överklaga ett beslut om avvisning eller 
ett beslut om utvisning enligt 38 eller 43 * kan förklara att han avstår från 
att överklaga heslutet (n(~jdförklaring). 

Nöjdförklaring avges inför länsstyrelse eller. i vittnes närvaro. inför 
polismyndighet eller styresmannen vid en kriminalvårdsanstalt eller före
ståndaren för ett häkte eller den som tjänstgör i stället för styresmannen 
eller föreståndaren. Nöjdförklaring som avser utvisning enligt 43 * kan 
avges även inför länsrätt eller kammarrätt. Nöjdförklaringen får dock 
avges inför en annan myndighet än den som har meddelat beslutet endast 
om den som tar emot förklaringen har tillgfmg till en utskrift av beslutet 
eller ett bevis om vad det innehåller. 

En nöjdförklaring kan inte :ltertas. Har utlänningen överklagat beslutet 
innan nöjdförklaringen avges. skall hans talan anses återkallad genom 
nöjdförklaringen. 

Första-tredje styckena tilliimpas även beträffande allmän domstols 
dom eller beslut i den del som avser utvisning på grund av brott. Nöjdför
klaring beträffande domen eller beslutet får dessutom avges inför den 
domstol som har meddelat domen eller beslutet eller inför allmän under
rätt. 

Upphävande 3\' beslut m. m. 

Beslut om 11t1·i.rni11g på grund m· hrott eller asocialitet 

71 § Finner regeringen att ett beslut om utvisning enligt 40 eller 43 § inte 
kan verkställas eller finns det annars skäl för att beslutet inte längre skall 
gälla vare sig det har verkställts eller inte. får regeringen upphäva beslutet 
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helt eller delvis eller också medge att utlänningen far uppehålla sig hiir i 
riket trots beslutet. 

Har frågan om verkställighet av ett beslut om utvisning enligt 40 eller 
43 § överlämnats till statens invandrilrverk och finner invandrarverket att 
beslutet inte bör verkställas. skall verket med eget yttrande överlämna 
ärendet till regeringen. 

Beslut om m·1·isning eller om utvisning i iil'rigt 

72 § Har frågan om verkställighet av ett beslut om avvisning enligt 28 
eller 29 § eller utvisning enligt 38 § överliimnats till statens invandrarverk 
enligt 85. 86 eller 89 § och finner invandrarverket att beslutet inte bör 
verkställas, får verket upphäva besiutet eller besluta anstånd med verkstäl
ligheten. frågor om upphävande av beslut som anges i denna paragraf eller 
anstånd med verkställigheten av ett <;ådan! beslut kan prövas av regeringen 
endast då invandrarverket med stöd av 69 § har överlämnat verkställig
hetsiirendct till regeringen eller då verkets beslut har överklagats enligt 
90 §. 

73 § När regeringen har beslutat om avvisning enligt 30 §eller utvisning 
enligt 47 eller 48 §men det möter hinder enligt 77-80 §§mot att verkställa 
beslutet eller beslutet av annan särskild anledning inte bör verkställas, 
skall regeringen förordna att verkställighet tills vidare inte får ske. Avvis
nings- eller utvisningsbeslutet samt förordnandet att verkställighet tills 
vidare inte får ske skall omprövas när det finns skäl till detta. 

Föreskrifter fi1r utlänningen 

74 § När regeringen upphäver ett beslut enligt 71 eller n § eller medger 
en utlänning rätt att uppehålla sig här i riket trots ett utvisningsbeslut. får 
regeringen samtidigt meddela sådana föreskrifter om inskränkningar och 
villkor för utlänningens vistelse här i riket som anges i 48 § första stycket. 

När verkställighet inte skall ske i fall som avses i 73 §. får regeringen 
meddela sådana föreskrifter som anges i första stycket. Detsamma gäller 
när ett beslut om avvisning eller utvisning i andra fall inte kan verkställas 
och det beträffande utlänningen föreligger sådana omständigheter som 
anges i 30 § första och andra styckena. I ärenden enligt detta stycke skall 
förhandling hållas. 

Behiirighet att meddela interimistiskt hes/ut 

75 § Niir friiga uppkommer om upphävande av ett utvisningsbeslut enligt 
71 s eller annan åtgärd som avses i 71 dlcr 73 §. får det statsråd som 
ansvarar för ärenden enligt denna lag besluta att verkställighet inte skall 
ske innan regeringen har avgjort ärendet. Ett sådant beslut får även fattas 
av statens invandrarverk. Verket skall då genast underriitta regeringen och 
anmäla ärendet. om det ännu inte har kommit under regeringens prövning. 

Även i andra fall när ärenden enligt denna lag skall"prövas av regeringen 
får det statsråd som avses i första stycket besluta att ett avlägsnandebeslut 
inte får verkställas innan regeringen har avgjort ett sådant ärende. 

Tillstclnd till kort hesiik i riket 

76 § Statens invandrarverk får ge en utlänning tillstånd att göra ett kort 
besök i riket för synnerligen viktiga angelägenheter även om han har 
utvisats med återreseförbud. 
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Verkställighet av anisning eller utvisning 

Politiskt 1·ak.1·tiilli,.;hctslzinder m. m. 

16 

77 § När avvisning eller utvisning skall verkställas får en utlänning inte 
siindas till ett land. där utHinningen riskerar politisk förföljelse. Inte heller 
för utlänningen sändas till ett land där han inte är skyddad mot att sändas 
vidare till ett land där han riskerar sådan förföljelse. 

78 § Bestämmelserna i 77 ~ hindrar inte att en utlänning sänds till ett 
sådant land som anges där. om utlänningen inte kan sändas till något annat 
land och om han genom ett synnerligen grov! hrott har visat att det skulle 
innebära en allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom 
stanna kvar här i riket och om den förföljelse som hotar honom i det landet 
inte innebär fara för hans liv och inte heller i övrigt är av särskilt svår 
beskaffenhet. 

Om en utlänning i eller utom riket har bedrivit verksamhet som har 
innehi;rit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han 
skulle fortsätta sådan verksamhet här, får han sändas till ett sådant land 
som anges i 77 §.om han inte kan sändas till något annat land. 

79 § Vid verkställighet av avvisning eller utvisning får en krigsvägrare 
inte sändas till ett land där han riskerar att sändas till en krigsskådeplats. 
Inte heller får han sändas till ett land där han inte är skyddad mot att 
sändas vidare till ett land. där han löper denna risk. 

Om utlänningen inte kan sändas till något annat land och det föreligger 
särskilda skäl för verkställighet, får han dock sändas till ett sådant land 
som anges i första stycket. 

80 § En utlänning, som avses i 6 § och som anför synnerliga skäl för att 
han inte skall sändas till sitt hemland. får inte vid verkställighet sändas dit 
eller till ett land där han riskerar att hli sänd till sitt hemland. 

Land till vilket avl'isnin[? eller utvisning skall ske m. m. 

81 § En utlänning som avvisas skall sändas till det land från vilket han 
har kommit hit till riket. En utlänning som utvisas skall sändas till sitt 
hemland. Kan hemlandet inte fastställas, skall han sändas till det land från 
vilket han kom hit. 

Om beslutet inte kan verkställas på det sätt som anges i första stycket 
eller om det annars finns särskilda skäl mot detta, får utlänningen sändas 
till det land som bedöms lämpligast. 

Första och andra styckena hindrar inte att en utlänning. som har kommit 
hit från något av de andra nordiska länderna, sänds till något av dem i 
enlighet med en överenskommelse som regeringen har ingått med dessa 
länder. 

82 § Avvisas en utlänning, som har kommit hit till riket med fartyg eller 
luftfartyg. får han föras tillbaka till fartyget elh:r luftfartyget. om detta skall 
avgå till utlandet omedelhart eller inom den närmaste tiden. Han får också 
sättas ombord på annat fartyg eller luftfartyg med samma innehavare. 
Vägrar fartygets eller luftfartygets befälhavare att ta emot utlänningen. får 
länsstyrelsen förelägga honom lämpligt vite. 

Första stycket gäller även verkställighet av utvisning enligt 38, 43, 47 
eller 48 ~. om utlänningen har underlåtit att vid inresan visa upp sitt pass 
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för polismyndigheten och utvisningsbeslutet har meddelats inom sex må
nader efter inresan. 

Första och andra styckena gäller inte om fartyget eller luftfartyget skall 
avgå till ett land dit utlänningen enligt 77-80 ** inte får sändas. 

Tidpunkten .för i·erkstiilliRhet. Beslutande myndiRhet 

83 § Ett beslut om avvisning. som har meddelats av en polismyndighet 
vid utlänningens ankomst hit till riket eller inom en vecka diirefter. skall 
verkställas utan hinder av att beslutet har iiverklagats. Detsamma giiller 
avvisningsbeslut som har meddelats niir en utliinning. vars riitt att resa in i 
Sverige inte har prövats vid ankomsten. forsla gi·ingcn har uppsökt eller 
anträffats av en polismyndighet eller inom en vecka diirefler. Vad som nu 
har sagts gäller dock inte avvisningsheslut som skall anmiilas till statens 
invandrarverk enligt 37 *· Ett sf1dant beslut för. om inte utltinningen har 
avgett nöjdförklaring. verkställas först niir invandrarverket har förklarat 
att verket inte övertar ärendet. 

En dom eller ett beslut om utvisning får verkstiillas fastiin domen eller 
beslutet intl: har vunnit laga kraft. om utliinningen har avgett nöjdförklar
ing. 

84 § Beslut om avvisning eller utvisning skall verkstiillas sä snart det kan 
ske. Verkställigheten av avvisning samt utvisning enligt 38 ~ankommer på 
polismyndighet. Verkställigheten av utvisning i övrigt ankommer p[1 liins
styrelse. I fråga om avvisning enligt 30 §eller utvisning enligt 47 eller 48 * 
får regeringen förordna att verkstiillighcten skall ske genom annan myndig
hets försorg. 

85 § Om en utlänning, när verkstiillighet skall ske av avvisning enligt 28 
eller 29 ~ eller av ut visning enligt 38. 40 eller 43 §. piisti1r att han i det land. 
till vilket han skulle komma att siindas. löper risk att 

I. bli utsatt för politisk förföljelse eller 
2. hli sänd till en krigsskiltlcplats eller straffad för att han har övergett en 

krigsskådeplats eller annars har vägrat att fullgöra krigstjiinstgiiring. 
skall ärendet överliinmas till statens invandrarverk som sil snart som 

möjligt skall besluta i iirendet. Detsamma skall gälla. om utliinningen 
pästär att han i det landet inte iir skyddad mot att sändas till ett land diir 
han löper denna risk. 

Ärendet skall inte överlämnas till invandrarverket. om utliinningcns 
pästäcnde är uppenbart oriktigt eller om det har prövats i ärendet om 
avvisning eller i samband med utvisningsbeslut enligt 38 *· 
86 § Vad som sägs i 85 ~ om överlämnande av iirende gäller iiven. när 
utlänningen förklarar att han inte vill fttcrvända till hemlandet pä grund av 
de politiska förhållandena där. 

Ärendet skall inte överlämnas. om de skiil som utliinningen ilberopar för 
att inte vilja ätervända till hemlandet kan lämnas utan avseende, eller, när 
utlänningen skall sändas till ett annat land än hemlandet. om det är uppen
bart att han inte löper risk att sändas vidare till hemlandet eller om 
utlänningens invändningar mot verkställigheten redan har prövats i iiren
det om avvisning eller i samband med utvisningsbeslut enligt 38 ~. 

87 § Ärenden om verkställighet av avvisning enligt 30 * dler av utvisning 
enligt 47 eller 48 * skall hiinskjutas till statens invandrarvcrk. om det 

2 RiksdaRen 1979180. I sam/. Nr 96 
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föreligger sitdana omshindigheter som enligt 85 eller 80 ~ föranleder all 
ärenden som avses diir överlämnas till statens invandrarverk. Invandrar
verket skall med eget yllrande överlämna ärendet till regeringen. I ärendet 
hos regeringen skall förhandling hållas. 

88 § Om statens invandrarverk anser att ett avvisnings- eller utvisnings
beslut skall verkställas med stöd av 78 §, skall frågan överlämnas till 
regeringen. 

89 § Om det i ett annat fall än som avses i 85-87 §§uppstår hinder eller 
svårighet att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning eller om det 
är tveksamt om eller hur beslutet skall verkställas, skall ärendet överläm
nas till statens invandrarverk. 

90 § Statens invandrarverks beslut i en verkställighetsfråga. vilken har 
överlämnats till verket enligt 85 eller 86 §. får överklagas av utlänningen. 
Klagan förs hos regeringen genom besvär. 

Anvisnin>:<ir om verkstiilliRheten m. m. 

91 § När statens invandrarverk eller regeringen har fattat beslut om 
avvisning eller utvisning får invandrarverket respektive regeringen lämna 
de närmare anvisningar som behövs för verkställigheten. Sådana anvis
ningar skall invandrarverket även annars lämna, när en verkställande 
myndighet begär det. 

Att ett beslut om avvisning eller utvisning, som inte kan verkställas, i 
vissa fall kan upphävas eller ändras följer av 71 och 72 §§. 

Fril·illiR verkställighet samt preskription 

92 § Ett beslut om avvisning eller utvisning skall anses verkställt, när 
utlänningen har lämnat riket sedan beslutet har vunnit laga kraft och han 
har fått del av beslutet. Detsamma gäller, om beslutet inte hade vunnit laga 
kraft när utlänningen lämnade riket men vinner laga kraft medan han 
uppehåller sig utom riket. 

Ett beslut om avvisning enligt 28 eller 29 § eller utvisning enligt 38 eller 
43 § förfaller, om det inte har verkställts inom två år från det att beslutet 
vann laga kraft. 

Om en utlänning inte har kunnat anträffas för verkställighet av ett sådant 
beslut som avses i andra stycket inom den tid som anges där och det 
därefter uppkommer fråga huruvida beslutet kan verkställas, skall vid den 
prövningen antas att verkställighet har skett enligt första stycket inom 
tvåårstiden, om annat inte visas. 

Ny verkställighet m. m. 

93 § Om en utlänning, som har utvisats med förbud för honom att under 
en viss tid återvända till Sverige, återvänder utan att vara berättigad till 
detta, skall utvisningsbeslutet verkställas på nytt. 

94 § Om en utlänning, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag, inte får uppehålla sig utanför en viss ort eller kommun eller ett 
visst polisdistrikt men anträffas på annan plats inom riket, skall han genom 
polismyndighetens försorg föras till en plats där han får vistas. 
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Ansvar m. m. 

95 § Till böter döms . . 
I. en utlänning som uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd 

och underlåter att ansöka om ett sådant tillstånd. eller 
2. en utlänning som har anställning eller bedriver verksamhet. som 

kräver arbt:tstillstånd, utan att han har ett sådant tillständ. 
Den som har en utlänning i sin tjänst, fastän utHinningen inte har före

skrivet arbets- eller anställningstillstånd. döms till böter eller, när omstän
digheterna är försvårande. till fängelse i högst ett år. 

96 § Till böter eller, när omständigheterna är försvårande. till fängelse 
högst sex månader döms 

I. den som inte gör en s;ldan anmälan som föreskrivs i en författning 
som har utfärdats med stöd av denna lag. 

2. den som i en sådan anmälan eller i ett ansökningsärende enligt denna 
lag eller enligt en författning, som har utfärdats med stöd av denna lag. mot 
bättre vetande lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om 
nilgot förhållande av betydelse. 

3. den som hjälper en utlänning att komma in i Sverige i strid mot 
föreskrifter i denna lag eller i en författning som har utfärdats med stöd av 
lagen, 

4. en utlänning som. i annat hänseende än beträffande skyldighet att ha 
pass, visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, överträder bestäm
melserna i denna lag eller vad som har föreskrivits med stöd av lagen, eller 

5. en utlänning som försöker hindra verkställighet av beslut om hans 
avvisning eller utvisning. 

Till fängelse i högst ett år eller. när omstiindigheterna är mildrande. till 
böter döms. utan hinder av första stycket. 

I. den som hjiilper en sådan utliinning som avses i 30 * första och andra 
styckena att komma in i Sverige, eller 

2. en utlänning som försöker hindra verkställighet av beslut om avvis
ning enligt 30 * t:ller utvisning enligt 47 eller 48 *· 

För försök till brott som avses i första stycket 3 eller andra stycket 
döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 

97 § Till fängelse i högst ett år eller. när omständigheterna är mildrande, 
till böter döms 

I. en utlänning som överträder föreskrifter som har meddelats med stöd 
av denna lag och som innehåller förbud för utlänningen att uppehiilla sig 
utanför en viss ort eller kommun eller ett visst polisdistrikt, eller 

2. en utlänning som överträder en sådan föreskrift som har meddelats 
enligt 74 * andra stycket. 

98 § Till fängelse i högst ett år eller. om brottet är ringa, till böter döms 
en utlänning som uppehåller sig i Sverige, fastän han enligt ett verkställt 
beslut om utvisning enligt 40. 43. 47 eller 48 § inte har haft rätt att åter
vända hit. Detta gäller dock inte utlänningar som har flytt hit för att undgå 
politisk fötföljelse. 

I ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat än 
om det är påkallat från allmän synpunkt. 
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99 § Avvisas eller utvisas en utliinning, är han skyldig att betala kostna
den för resan till den ort. dit han sänds genom myndighets försorg. Det
samma gäller när en utliinning enligt 94 § genom polismyndighets försorg 
förs till en plats. dlir han får vistas. 

Om en utlänning enligt 82 § förs tillbaka till det fartyg eller luftfartyg 
med vilket han har kommit till Sverige eller sätts ombord på ett annat 
fartyg eller luftfartyg med samma innehavare. är innehavaren skyldig att 
utan ersättning av staten föra utlänningen ut ur Sverige. 

Om en uthinning. som är anställd ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg 
eller som utan tillåtelse har följt med detta. lämnar fartyget eller luftfarty
get under dess uppehåll i Sverige. och olovligen reser in i Sverige. är 
fartygets eller luftfartygets innehavare skyldig att svara för de kostnader 
som uppstår för det allmänna för utlänningens uppehälle i Sverige under de 
närmaste tre månaderna och för hans utresa ur Sverige. 

l fråga om ett fartyg med utländsk innehavare är befälhavaren och den 
som har anlitats för inklarering av fartyget skyldiga att på innehavarens 
vägnar svara för kostnader enligt tredje stycket, om det inte är uppenbart 
oskäligt. 

Särskilda bestämmelser 

100 § Med polismyndighet avses i denna lag även länspolischefcn. 

101 § Beträffande diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära 
tjänstemän som är anställda av främmande makter i Sverige samt deras 
familjer och betjäning liksom främmande makters kurirer tillämpas denna 
lag endast i den utsträckning som regeringen förordnar om detta. 

l fråga om andra utlänningar, vilka är berättigade till förmåner enligt 
lagen ()976:6611 om immunitet och privilegier i vissa fall. iakttas de in
skränkningar som följer av 2-5 §§i den lagen. 

102 § Bestämmelserna i 15 § förvaltningslagen ( 1971: 290) tillämpas i 
ärenden om visering. tidsbegränsat uppehållstillstånd. arbetstillstånd och 
återkallelse av permanent uppehållstillst;lnd endast när utlänningen är 
bosatt eller annars vistas i Sverige. 

Bestämmelserna i 17 * förvaltningslagcn tilliimpas inte beträffande be
slut om visering och arbetstillstånd och inte heller beträffande beslut om 
tidsbegränsat uppehållstillstånd i andra fall än som avses i 14 §. 

103 * Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga 
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har 
befunnit sig i. får regeringen utfärda särskilda föreskrifter om utlänningars 
inresa och uppe häll i riket. utresa ur riket. riitt att ha anställning eller 
offentligt förtroendeuppdrag här, avlägsnande från riket samt om omhän
dertagande av utliinningar i anstalt eller förläggning. 

Har regeringen i andra fall iin då Sverige är i krig utfärdat föreskrifter om 
verkställighet av avvisning eller utvisning. vilka avviker från vad som 
föreskrivs i 77 och 78 §§.eller föreskrifter om omh~indertagande av utlän
ningar i anstalt eller förläggning. skall föreskrifterna. om riket inte kommer 
i krig. underställas riksdagens prövning inom en månad efter utfärdandet. 
Annars förlorar de sin verkan. Om föreskrifterna inte godkänns av riksda
gen inom två månader från det att de understmldes, upphör de att gälla. 
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104 § Regeringen utfärdar föreskrifter om hemsändande av utlänningar. 
som har tagits om hand enligt barnavårdslagen ( 1960: 97). lagen ( 1966: 293) 
om beredande av sluten psykiatri.sk vård i vissa fall eller J'i § lagen 
(1967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda m:h 
som inte är flyktingar. 

Efter avtal med annat land om behandling av fripassagerare fftr regering
en föreskriva avvikelser från bestämmelserna i denna lag samt utfärda de 
föreskrifter i övrigt som behövs för tillämpning av avtalet. 

Om utlämning för brott och om överförande till annat land för verkstäl
lighet av en här i riket ådömd frihetsberövande påföljd samt om utlämning 
till annat nordiskt land för verkställighet av beslut om vård eller behandling 
finns särskilda bestämmelser. 

Övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980. då utlänningslagen ( 1954: 193) 
upphör att gälla. 

Om ett ärende har anhängiggjorts hos polismyndighet, statens invand
rarverk eller regeringen innan denna lag har trätt i kraft. tillämpas fortfa
rande äldre bestämmelser. Nya lagens bestämmelser om flyktingförklaring 
tillämpas dock även i sådana ärenden. 

Förekommer i lag eller annan författning uttrycken förpassning eller 
förvisning, skall därmed avses utvisning enligt 38 respektive 40 § i denna 
lag. 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift. som 
har ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall i stället den nya bestäm
melsen tillämpas. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs att 24 kap. 21 § rättegångsbalkcn skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

Dömes den misstänkte för brottet och är han häktad, pröve rätten enligt 
de i detta kapitel angivna grunderna. huruvida han skall i häkte avbida, att 
domen vinner laga kraft; är den misstänkte å fri fot. må rätten förordna, att 
han skall häktas. 

Vid tillämpning ar första stycket 
skall bestämmelserna i detta kapi
tel om häktning m· den, som skäli
gen kan h<f<iras undandraga sig 
straJr: gälla (fren i fräga om drn 
som skäli[!en kan hefiiras undan
draga sig 11t1·isni11g. Fiirordnandet 
om häktning giiller dock ej 1111der 
tid dä den dömde av(iiinar .fi"ihets
herövandc p1V'iiijd som har ädiimts 
honom i målet. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1980. 
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3 Ftlrslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiat
risk vård i vissa fall 

l·hirigenom föreskrivs i M1ga om lagen (I %6: 293) om beredande av 
sluten psykiatrisk v{trd i vissa fall 

dels att 21 och 22 ** skall ha nedan angivna lydelse. 
de/.1· all i lagen skall föras in en ny paragraf. 18a~. av nedan angivna 

lydelse. 

N m·arimdc lydd.~c Fiireslagen lrdclse 

18 a * 

Talan för föras mot läkares beslut 
enligt denna lag. om läkaren 

intagit nagon på sjukhu~ eller en
ligt 9 * andra stycket beslutat att 
patient alltjämt skall vara intagen 
på sjukhus. 

lämnat begiiran om tillstånd alt 

vistas på egen hand utom sjukhus
området helt eller delvis utan bifall 
eller återkallat sådant tillstånd. 

avslagit ansökan om utskrivning 
eller om utskrivning på försök. 

i samband med utskrivning på 
flirsök ålagt patient att iakttaga sär
skilda föreskrifter eller ställt honom 
under tillsyn eller 

återintagit patient under ut
skrivning på försök. 

liar hctrii.f.ti111de 11dgo11 so111 iir 
patient enligt denna lag hes/ut 
meddelats 0111 lll'l'isning eller ut
risning enliJ.?t 111/iinningslagen 
I 19N0:0001cller11tliimning enligt la
gen ( 195 7: 668 J om 11tlii111ning fiir 
hmtt eller lagen 11959: 254) om 11t
lii111ning.fi'ir hrolt till Danmark. Fin
land, Island och Norge eller lagen 
( 1970: 375) om 11tliimning till D1111-

111ark, Finland. Island eller Norge• 
./iir 1·crkstclllighet lll' hcsl11t om rclrd 
eller behandling, skall han 11tskri-
1·11s. om det hegiirs a1· elen myndig
het som skall 1·erkstiilln bcsl11tet 
och hans tillstc1nd tilldter sådan 
1°1'1'/.:stiillighet. 

B1'fri(fli1nde 11/skrii·ning som nu 
sagts Miiller 17 ~. 

Talan far föras mot liikarcs beslut 
enligt denna lag. om läkaren 

intagit någon på sjukhus eller en
ligt 9 ~ andra stycket beslutat att 
patient alltjämt skall vara intagen 
på sjukhus. 

Himnat begäran om tillslånd att 
vistas på egen hand utom sjukhus
området helt eller delvis utan bifall 
eller återkallat sådant tillstånd. 

avslagit ansökan om utskrivning i 
111111at .fi1// iin som m·ses i Il) a ~eller 
om utskrivning på försök. 

i samband med utskrivning på 
försök ålagt patient att iakttaga sär
skilda föreskrifter eller ställt honom 
under tillsyn eller 

återintagit patient under ut
skrivning på försök. 
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l övrigt får talan icke föras mot läkares beslut enligt denna lag. 
Talan föres hos utskrivningsnämnden genom besvär. 

2H 1 

Talan för föras mot utskrivnings
nämnds heslut, om nämnden 

ogill::it hesviir över beslut om in
tagning eller beslut enligt 9 * andra 
stycket, 

avslagit ansökan om utskrivning 
eller 0111 utskrivning på försök eller 
ogillat besviir över läkares hcslut 
om avslag på s[1dan ansökan eller 

i samband med utskrivning på 
försök ftlagt patient att iakttaga sär
skilda föreskrifter eller ställt honom 
under tillsyn eller lämnat besvär 
över läkares beslut i sådana frågor 
helt eller delvis utan bifall. 

Talan får föras mot utskrivnings
nämnds beslut, om nämnden 

ogillat besviir över beslut om in
tagning eller beslut enligt 9 * andra 
stycket. 

avslagit ansökan om utskrivning i 
a111u11.fi11/ iin som m·ses i 18 a ~eller 
om utskrivning på försök eller ogil
lat besvär över läkares heslut om 
avslag på sådan ansökan eller 

i samband med utskrivning på 
försök ålagt patient att iakttaga sär
skilda föreskrifter eller ställt honom 
under tillsyn eller lämnat hesvär 
över läkares beslut i sådana frågor 
helt eller delvis utan bifall. 

l övrigt för talan mot utskrivningsnämnds beslut enligt denna lag föras 
t:nt:ast i fall som avses i 26 *· 

Talan föres hos psykiatriska nämnden genom besvär. 

Denna lag trädt:r i kraft den I juli 1980. 

1 Scnastclydclse1971:638. 

4 l'örslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) 

Härigenom föreskrivs att 41 * rättshjälpslagen !1972: 429) 1 skall ha ne
dan angivna lydelse. 

Nl/\·aramle lydelse Fåreslagen lydelse 

41 ~~ 

Rättshjälp genom offentligt hiträ
de lämnas i mål eller ärende 

I. hos utskrivningsnämnd eller 
psykiatriska nämnden angående in
tagning enligt 8 eller 9 * eller ut
skrivning enligt 16 eller 19 § lagen 
( 1966: 293) om beredande av sluten 
psykiatrisk vård i vissa fall, 

1 Lagen omtryckt 1979: 240. 
2 Senaste lydelse 1979: 690. 

Rättshjälp genom offentligt biträ
de lämnas i mål eller ärende 

I. hos utskrivningsnämnd eller 
psykiatriska nämnden angående in
tagning enligt 8 eller 9 § eller ut
skrivning enligt 16 eller 19 § lagen 
I 1966: 293) om beredande av sluten 
psykiatrisk vård i vissa fall, 
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Nm·arande lvddH' 

2. hos bcslutsniimnd eller psykia
triska niimnden angående inskriv
ning i eller utskrivning från vtinl
hcm eller specialsjukhus enligt la
gen ( 1967: 940) angående omsorger 
om vissa psykiskt utvecklings
störda eller placering av särskol
elev enligt 28 § samma lag. 

3. hos förvaltningsdomstol an
gående tvirngsintagning i allmän 
vårdanstalt för alkoholmissbrukare 
enligt 18 eller 55 §lagen ( 1954: 579) 
om nykterhetsvånl eller kvarhi'tl
lande enligt 45 ~ samma lag. 

4. angående omhiindertagande 
för samhiillsvård enligt 29 * barna
vårdslagen ( 1960·. 97) eller utred
ning enligt 30 § samma lag eller an
gående sådan samhällsvårds slut
liga upphörande enligt 42 * samma 
lag, 

5. hos förvaltningsdomstol an
gående intagning i eller utskrivning 
från ungdomsvårdsskola enligt bar
navårdslagen ( 1960: 97). 

6. angående förpassning eller ut
\'i.rning enligt utlänningslagen 
( 1954: 193) samt vid utredning hos 
polismyndighet när fråga har upp
kommit om fiirpassning eller ut
visning, 

7. angående avvisning enligt ut
länningslagen, dock ej hos polis
myndighet, såvida icke anledning 
föreligger att 11nderstiilla ärendet 
den centrala utliin11ing.1·my11dighe
ten eller utlänningen enligt 35 * 
samma lag hållits i förvar längre än 
en vecka, 

8. angående verkställighet enligt 
utlänningslagen, om anledning före
ligger att underställa ärendet den 
centrala 11 tlii nningsmyndigheten 
med stöd av 58 *andra stycket sam
ma lag eller hänskjuta ärendet dit 
med stöd av 58 § tredje stycket sam
ma lag eller om utlänningen enligt 
35 § samma lag hållits i förvar 
längre än en vecka. 

9. angående föreskrifter som 
meddelats enligt 10 §, 34 § eller 51 § 
femte stycket utlänningslagen, 
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Föreslagen lydelse 

2. hos beslutsniimnd eller psykia
triska nämnden angående inskriv
ning i eller utskrivning från vård
hem eller specialsjukhus enligt la
gen ( 1 %7: 940) angående omsorger 
om vissa psykiskt utvecklings
störda eller placering av särskol
elev enligt 28 § samma lag. 

3. hos förvaltningsdomstol an
gående t vängsintagning i allmän 
vårdanstalt för alkoholmissbrukare 
enligt 18 eller 55 § lagen ( 1954: 579) 
om nykterhetsvård eller k varhål
landc enligt 45 ~ samma lag. 

4. angående omhändertagande 
för samhällsvård enligt 29 § barna
vårdslagen ( 1960: 97) eller utred
ning enligt 30 § samma lag eller an
gående sådan samhällsvårds slut
liga upphörande enligt 42 § samma 
lag. 

5. hos förvaltningsdomstol an
gående intagning i eller utskrivning 
från ungdomsvårdsskola enligt bar
navårdslagen ( 1960: 97). 

6. angående l/f1•isning enligt 38, 
43, 47 eller 48 § utliinningslagen 
(1980:000) samt vid utredning hos 
polismyndighet niir fråga har upp
kommit om utl'i.rning enligt an
gil'na lagrum. 

7. angående avvisning enligt ut
liinningslagen. dock ej hos polis
myndighet, sävida icke anledning 
föreligger att öl'erliimna ärendet till 
statens in\'{/ndrarverk eller utUin
ningen enligt 50 eller 52 § samma 
lag hållits i förvar längre än en vec
ka. 

8. angående verkställighet enligt 
utlänningslagen. om anledning före
ligger att iii·erliimna iirendet till sta
tens inrnndrarl'erk med stöd av 85 
eller 86 § samma lag eller hänskjuta 
ärendet dit med stöd av 87 § samma 
lag eller om utlänningen enligt 50 
eller 52 § samma lag hållits i förvar 
längre än en vecka. 

9. angående föreskrifter som 
meddelats enligt 13 §, 48 § eller 74 § 
andra stycket utliinningslagen. 
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10. angående hemsändande av 
utlänning med stöd av 7 I* första 
stycket utlänningslagen, 

11. angående förverkande av vill
korligt medgiven frihet enligt 26 
kap. hrottshalken, 

12. angående återintagning i an
stalt enl.igt 30 kap. brottsbalken. 

13. angående verkställighet ut
omlands av frihetsberövande på
följd enligt lagen (1963: 193 l om 
samarbete med Danmark. Finland. 
Island och Norge angående verk
ställighet av straff m. m. eller lagen 
( 1972: 260) om internationellt sam
arbete rörande verkställighet av 
brottmålsdom. 

14. angående utlämning enligt la
gen ( 1970: 375) om utlämning till 
Danmark, Finland. Island eller 
Norge för verkställighet av beslut 
om vård eller behandling, 

15. angående kastrering enligt la
gen (1944: 133) om kastrering, om 
giltigt samtycke till åtgärden ej läm
nats, 

16. hos regeringen enligt I § and
ra stycket lagen ( 1975: 1360) om 
tvångsåtgärder i spaningssyl"te i vis
sa fall. 
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. 10. angfu:nde hcmsiindande av 
utlånning med sti.)d av 104 ~ första 
stycket utlänningslagen. 

11. angående förverkande av vill
korligt medgiven frihet enligt 26 
kap. brottsbalken, 

12. angående återintugning i an
stalt enligt 30 kap. brottsbalken, 

13. angående verkställighet ut
omlands av frihetsberövande på
följd enligt lagen (1963: 193) om 
samarbete med Danmark, Finland. 
Island och Norge angående verk
ställighet av straff m. m. eller lagen 
(1972: 260) om internationellt sam
arbete rörande verkställighet av 
brott målsdom, 

14. angående utlämning enligt la
gen ( 1970: 375) om utlämning till 
Danmark. Finland, Island eller 
Norge för verkställighet av beslut 
om vård eller behandling, 

15. angående kastrering enligt la
gen !1944: 133) om kastrering. om 
giltigt samtycke till åtgärden ej läm
nats, 

16. hos regeringen enligt 1 ~ and
ra stycket lagen ( 1975: 1360) om 
tvångsåtgärder i spaningssyfte i vis
sa fall. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1980. 

Äldre bestämmelser tillämpas på ärenden som alltjiimt handläggs enligt 
utlänningslagen ( 1954: 193). 
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Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOl.L 

26 

vid regeringssammantriide 

I 9~0-01-29 

Närvarande: statsrtidet Mundebo. ordförande. och statsri.iden Wikstriim. 

Frigµeho. Dahlgren. Krönmark. Holm. Andersson. Petri 

l<"iiredragande: statsr~klet Andersson 

Lagrådsremiss med förslag till Il)' utlänningslag. m. m. 

Inledning 

Den svenska uWinningslagstiftningen har siirskilt under de senaste tlf"en 

varit föremål för en omfallande översyn. En rad reformer har ocksi1 

genomförts under detta skede. Även i andra nordiska hinder hedrivs ett 

motsvarande reformarhete. Mellan de nordiska länderna har samritd iigt 

rum under reformarhetet. 

Utliinningslagkommittcn 1
• som tillsattes i m<~i 197<). avliirnnade i sep

tember 1979 sitt andra hetiinkande !SOU 1979: 641 N\' utliinningslag. Till 

protokollet i detta ärende bör fogas kommillcns sammanfattning av hetiin

kandet som hilaga I och det förslag till ny utliinningslag som lades fram i 

betänkandet som hilaga 2. Nu gällande lagstiftning fogas som hilllgll 3. 

1-ktriiffande utredningens niirmare överväganden hiinvisas till hetiinkan

det. 
Efter remiss har yttranden över hetänkandet avgetts av justitiekanslern 

UKl. riksiiklagaren IRÅ), Svea hovriitt. hovrätten för Viistra Sverige. 

kammarrätten i Stockholm. domstolsverket. rikspnlisstyrelsen IRPSl. kri

minalvtirdsstyrelsen. överhefiilhavaren !ÖB). civitrörsvarsstyrclsen. soci

alstyrelsen. statskontoret. riksrcvisionsverket I R R V l. skoliiverstyrelsen 

( SÖI. universitets- och högskoleämbetet I U HÄ I, arhetsrnarknadsstyrclsen 

!AMSI. statens invandrarvcrk I SIV). länsstyrelserna i Strn..:kholms. Uppsa

la, Östergötlands, Malmöhus. Göteborgs och Bohus samt Norrbottens liin. 

hinsstyrelsernas organisationsnämnd. prostitutionsutrcdningen (S 

1977: 01 ), gäststuderandcutredningen (U 1978: 031. Svenska kommunför-

1 Led;imöter: Kammarriittspresidenten. numera statsr<idct Carl Axel l'etri. onlfö
randc. förbumlsjuristen Kerstin Gustafsson. riksdagsledamoten Olle Göransson. 
ombudsmannen Ragne Beiming och Monica Werenfcls-Riiltorp. numera sakkunnii: i 
arbetsmarknadsdepartementet. Sakkunniga: byr(11:hcfcn Esbjiirn 1-:sbjiirnson. nu
mera expedition~chefen Stin_a Wahlstriim. hovriittsasscssorn Gahard Wikren lKh 

f. d. generaldirektören Kjell Obcrg. 
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humlet. Landstingsförbundet. Svenska arhetsgivarcforcningen (SAF). 

Landsorganisationen i Sverige (LOJ. Tjänstemännens centralorganisation 

!TCOJ. Centralorganisationen SACO/SR. Sveriges advokatsamhmd. Sve

riges domarcförhund. f-'öreningcn Sveriges polischefer. Svenska Röda 

Korset. Svenska flyktingrådet. Chile-kommitten. Svenska sektionen av 

Amnesty lnternational. Riksförhundet för personal vid invandrarbyrfter 

<RIBl. Kroatiska riksförbundet. Spanska riksförbundet och Riksförbundet 

internationella föreningar för invandrarkvinnor. 

Yttranden har överHimnats av RA friln överi'tklagarna i Stockholms. 

Göteborgs och Malmö åklagardistrikt samt fri\n cheferna för liinsåklagar

myndigheterna i Malmöhus. Viirmlands och Norrhottens län. av länssty

relsen i Stockholms län från polisstyrelsen i Stockholms polisdistrikt. av 

liinsstyrelsen i Malmöhus liin frftn polisstyrelserna i Helsingborgs. Lunds. 

Malmö och Trellehorgs polisdistrikt. av Hinsstyrelscn i Götehorgs och 

Bohus liin från polisstyrelsen i Götehorgs polisdistrikt. av länsstyrelsen i 

Ostcrgötlamls län från polisstyrelserna i Norrköpings. Linköpings. Motala 

och Mjölby polisdistrikt. av liinsstyrelsen i Uppsala Hin Mm polisstyrelsen 

i Uppsala polisdistrikt samt av LO från Hotell- och Restauranganställdas 

förbund och Svenska sjöfolksförbundct. 

Yttranden över betänkandet har dessutom avgetts av Stockholms social

förvaltning. Malmö kommunstyrelse. Sveriges förenade studentkårer. 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande och docenten i internationell 

riitt vid Lunds universitet Göran Melander. 

En sammanställning av yttrandena hör bifogas protokollet som bilaga 4. 

De invandrarorganisationer som hade beretts tillfälle att yttra sig över 

betänkandet men som inte har avgett nägot yttrande har fält tillfälle att 

ange sina synpunkter vid ett särskilt sammanträde i arbetsmarknadsdepar

tementet. 

2 Allmän motivering 

2.1 Inledning 

Nu gällande utlänningslag ( 1954: 193) har varit i tillämpning i något mer 

än ett kvartssekel. Lagen tar sin utgångspunkt i att endast det egna landets 

medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas och verka där. Genom utlän

ningslagstiftningen ges emellertid utlänningarna rättsliga garantier mot en 

godtycklig behandling och tillförsäkras en så tryggad ställning som möjligt 

både vid prövningen av deras rätt att stanna här och under vistelsen i 

Sverige. 

Även om utgångspunkten för och syftet med vår utlänningslagstiftning 

alltjämt bör vara desamma. mäste lagstiftningens innehåll fortlöpande an

passas till ändrade förhållanden i vårt land och i omvärlden. Inte minst den 

förändrade synen på invandrarnas roll i samhället och strävandena att 
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tillfiir\iikra invandrnrna en med svenska medborgare jiirnstiilld stiillning 

mi\ste fa siilta sin prägel neks{1 pil uthinningslagstiftningen. 

En omfattande översyn och reformering av utliinningslagstiftningen har 

mot denna bakgrund iigl rum siirskilt under de senaste km iiren. Med 

verkan fr. o. rn. den I januari 197n tprop. 1975176: 18. SFS 1975: 1358t 

fiirstiirktes skyddet för krigsviigrare m:h for sfidana utliinningar som inte iir 

politiska llyktingar men som iind;°t har tungt viigande inviindningar av 

politisk art mot att ftterviinda till hemlandet. Full hesvärsriitt infördes i 

frilga om avvisnings-. förpassnings- och vissa verkstiillighetsheslut. Vidare 

infördes bestiimmclser om preskription av avvisnings-. förpassnings- och 

utvisningsbeslut. Fiirutsiittningarna for att fii. ta utliinningar i förvar 

skiirptcs. En viktig nyhet var att bosättningstillståndet. som erhölls efter 

tvii iirs vistelse hiir i landet. asattcs med ett permanent uppehiillstillständ 

'>0111 utliinningen kan fä efter ett iirs vistelse i viirt land. Det pcrmam:nta 

uppchällstillständet ger bl. a. ett starkare skydd mot avlägsnande iin ett 

tidshcgriinsat uppeh[1llstillstånd. 

Efter en framsliillning friin SIV genomfördes år 1977 vissa iindringar i 

bl. a. avvisningsbcstiimmelserna. Jag far i denna del hänvisa till prop. 

197n/77: 132 och SFS 1977:483. 

Åtskilliga frågor äterstod emellertid att lösa. Utlänningslagkommitten tA 

1975: 04), som tillkallades våren 1976, fick i uppdrag att fortsätta reformar

betet. I sitt första betänkande tSOU 1977: 28l Kortare väntetider i utlän

ningsäremlcn föreslog kommitten olika i\tgiirder som syftade till en skynd

sammare prövning av frågor om utliinningars riitt att bosatta sig i värt laml. 

Förslagen vann allmänt gillande av remissinstanscrna och ändrade lagreg

ler pä grundval av utredningsbetiinkandet genomfördes med verkan 

fr. o. m. den I juli 1978 (prop. 1977/78: 90 och SFS 1978: 361 L 

Under det fortsatta utredningsarbetct har utliinningslagkommitten ägnat 

siirskild uppmiirksamhet {11 skyddet för flyktingar och vissa andra skydds

hehövandc grupper. Kommitten har i sitt arbete nära följt den ut veekling 

och försUirkning av det internationella skyddet för flyktingar som p(t sena

re iir har skett inom ramen for den verksamhet som bedrivs av Förenta 

Nationernas flyktingkommissariat ( UNHCRL Andra viktiga frågor som 

kommitten har haft att behandla rör förutsättningarna 01:h formerna för en 

utliinnings avlägsnande frän vårt land. t. c.x. p;'l grund av hrott eller asocia

litet samt frågan om s. k. återbrytning. dvs. upphävande eller mildrande av 

lagakraftvunna avliigsnandebeslut. 

Resultatet av utlänningslagkommittens schas! niimnda arbete föreligger 

nu i betänkandet (S()U 1979: 64t Ny utlänningslag. Som framgär av titeln 

föreslår kommitten en ny lag som skall ersätta 1954 ilrs utlänningslag. I 

betänkandet understryker kommitten att Sverige sannolikt inte inom över

skådlig tid kommer att acceptera niigon markant ökning av den utomnor

diska arhctskraftsinvandringen. vilken sedan flera år utgör endast omkring 

en tjugondedel av den totala invandringen från utomnordiska länder. Där-
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emot har man enligt kommitten att räkna med en fortsatt och kam;ke ökad 

nyklinginvandring och en fortsatt omfat~ande invandring av utliinningar 

med familjeanknytning till invandrare i vårt land. Kommitten har -,iikt att 

utforma reglerna sä att personer som enligt gällande hestiimmelser inte hör 

tas emot förhindras att vistas här samtidigt som möjligheterna förhiittras 

att ge skydd åt dem som hehöver en fristad i vårt land eller som annars av 

humanitära skäl hör tas emot. En annan genomgående tanke i förslaget iir 

att stärka skyddet mot avliigsnande för dem som har fatt rätt att etahlcra 

sig här liksom för medborgare i annat nordiskt land. 

Mol den nu angivna bakgrunden har utliinningslagkommittcn föreslagit 

bestämmelser om friimsl prövningen av fdgor om uppehlillstillständ. skyd

det för nyktingar och vissa andra grupper, förutsättningarna och formerna 

för en utlännings avlägsnande från Sverige. återbrytning av lagakraftvunna 

avlägsnandebeslut och anviindningen av tvångsmedel mot en utlänning. 

Utlänningslagens bestämmelser har ocksf1 fått en teknisk och sprilklig 

översyn. 

Vissa begränsade frågor iiterstår för kommitten att utreda. De rör friimst 

formerna for verkställighet av avliigsnandebeslut m:h användningen av 

tvångsmedel i detta sammanhang samt straffpåföljderna vid brott mot 

utlänningslagstiftningen. 

Under utredningsarbetet har utlänningslagkommitten besökt Danmark. 

Finland och Norge för överliiggningar med anledning av det i respektive 

land pågående reformarbetet pä utlänningslagstiflningens omrf1de. Även 

inom Nordiska utliinningsutskottet har dessa frågor dryftats. 

Utlänningslagkommittens hetänkande har fått ett övervägande positivt 

mottagande. Flera remissinstanser har framhållit att förslaget iir väl ägnat 

att läggas till grund för lagstiftning. Kritik har emellertid framförts i vissa 

hänseenden, friimst beträffande vissa av de föreslagna heslämmelserna 

rörande flyktingar. 

Även jag anser huvuddelen av de framförda förslagen välmotiverade. 

Det är enligt min mening angeläget att på grundval av utredningshetänkan

det nu ta upp frågan om införandet av en ny utlänningslag. 

Jag övergår i det följande till att närmare beröra de olika huvudpunkter

na i en sådan lag. 

2.2 Skyldighet att ansöka om uppehållstillstånd före inresan 

Med stöd av 7 ~ utlänningslagen ( 1954: 193 UtlU föreskrivs i 32 ~ 

utlänningskungörelsen ( 1969: 136 - UtlK) att en utlänning inte fär uppchill

la sig i landet längre tid än tre månader utan att ha uppehållstillstiind f UT). 

Undantag har gjorts för medborgare i ett annat nordiskt land samt för 

ogifta utländska barn till någon som är svensk medhorgan.: eller som iir 

bosatt här och har UT. UT kan sökas före eller efter inresan i Sverige. En 

förutsättning för bifall är normalt att försörjningen iir tryggad. Övriga 
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forutsiittningar framgf1r i första hand av prop. 1968: 142 s. 89 ff. Något krav 

pi\ ordnad försörjning stiills sjiilvfallet inte beträffande flyktingar och andra 

skyddshehövande grupper. 

Arhctskraftsinvandringen friin utomnordiskt land har reglerats sedan år 

1966 genom att man dii införde bestämmelser om att arbctstillsti'ind <AT) 

rniiste ha ordnats före inresan. Som en följd av att arbetskraftsinvandring

en har reglerats och att behovet av utländsk arbetskraft under senare år har 

varit litet. har den utomnordiska arbetskraftsinvandringen kraftigt minskat 

och den svarar i dag for en mycket liten del av den utomnordiska invand

ringen. I stället domineras denna av utlänningar som söker UT på grund av 

familjeanknytning till personer htir i landet samt av flyktinginvandring och 

annan humanitiirt motiverad invandring. I dessa fall söks UT vanligen först 

efter inresan. En si1dan ordning iir f. ö. nödviindig niir en utlänning söker 

asyl eller i övrigt åberopar politiska skäl. 

I fräga om invandringens niirmare sammansättning och rådande praxis 

vid tillstfö1dsgivningen får jag hiinvisa till betänkandet (S. 61-68). 

Utlänningslagkommittcn föreslår nu. i syfte att få till stånd en bättre 

kontroll över invandringen. att inte endast AT utan även UT normalt skall 

ha ordnats före inresan. Pf1 samma sätt som i fråga om AT skall det i 

princip inte längre vara möjligt för utlänningen att fä ett UT så länge han 

vistas här. Kommitten anser att det även från utlänningens synpunkt i 

allmiinhet är fördelaktigare att uppbrottet från hemlandet sker först efter 

det att tillståndsfritgan har ordnats. Därmed undviks de ofta svåra psykiska 

pilfrestningar som den utdragna väntetiden i det nya landet medför. 

Det blir enligt kommitten självfallet nödvändigt att förse en sådan be

stämmelse med åtskilliga undantag. Som kommitten utförligt redovisar på 

s. 108-111 i hetänkandet bör undantag göras för flyktingar och krigsväg

rare. utlänningar som anför politisk-humanitära skäl, de traditionella famil

jesammanforingsfallen. dvs. maka/make och minderåriga barn. samt för 

utlänningar som har mycket starka humanitära skäl. 
Den ordning som kommitten föreslår innebär. om man bortser från de 

niimnda undantagen. att en ansökan om UT som görs efter inresan skall 

avslfts av formella skiil. dvs. redan pä den grunden att utlänningen finns i 

Sverige utan tillstånd. Om utlänningen efter att ha lämnat landet inger en 

ny ansökan om UT prövas denna i sak. Kommitten förutsätter en mjuk 

tillämpning i inledningsskcdet. 

Det stora flertalet remissinstanser ställer sig positiva till förslaget att 

införa krav på UT före inresan i Sverige. RÅ tillstyrker sålunda förslaget. 

bäde med hänsyn till att det för utlänningen måste vara lättare att avvakta 

beslutet i hemlandet än i ett för utlänningen främmande land och med 

hänsyn till samhällets behov av en reglering av invandringen. RÅ fruktar 

emellertid samtidigt att effekten av en sådan regel under nuvarande förhål

landen kan antas bli relativt begränsad. SIV anser att övervägande skäl 

talar för att den föreslagna ordningen införs. 
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Enligt AMS kan förslaget medföra en önskviird iltstramning av den 

oplanerade invandringen. Polisstyrd sen i Göteborgs polisdistrikt betraktar 

kravet på UT före inresan som en av hörnpelarna i det av kommitten 

framlagda förslaget. Styrelsen framhåller att det iir angdiiget att beslut om 

avslag m:h utvisning fattas och verkstiills med stor skynd<;amhet. niir en 

utliinning söker UT sedan han rest in i landet. t. ex. som turist. Utvisnings

beslutet bör fii verkstiillas utan hinder av anförda besvär. 

Svenska kommunförbundet finner förslaget tilltalande och understryker 

att den nuvarande ordningen för prövningen av ansökningar om UT varken 

iir humanitär eller ändamålsenlig. Man pekar pi'1 att en li'111g och utdragen 

prövningsprocess. under vilken utliinningcn för sitt uppehälle iir hänvisad 

till viinner eller anhöriga eller till samhället. innebär svfaa psykiska pä

frestningar. Till detta kommer hotet om avliigsnande efter en lång period 

av tillviinjning till det svenska samhiillet. Förbundet drar for sin del den 

slutsatsen. att kommitt~förslaget är viil ägnat <itt ge uthinningarna bättre 

förutsiittningar för ett fullvärdigt liv som invandrare i Sverige. samtidigt 

som samhällets möjligheter ökar att genom en medveten planering möjlig

göra en meningsfull tillvaro for invandrarna. 

Även från fackligt häll ställer man sig bakom förslaget. LO understryker 

sålunda att det iir en grumtrörutsiittning för att nyanliinda invandrare skall 

få en god och trygg start i Sverige att flyttningen hit kan ske i planerad och 

organiserad form. Man hänvisar till att det har blivit allt vanligare att 

utlänningar kommer hit som turister och därefter söker UT på grund av 

anknytning till ~ågon som bor här. I viss utstriickning är det enligt LO:s 

mening fråga om medvetna försök att kringgft den reglerade invandringen. 

TCO anser visserligen att tanken med den föreslagna nyordningen iir god 

men fruktar samtidigt att det kan bli svärt att ntt den eftersträvade effekten, 

eftersom undantagen är många och avgränsningen ofta är svår att göra. 

Kravet pii UT före inresan i frftga om gäststuderande kommenteras 

siirskilt av UHÄ. gäst studerandeutredningen (U 1978: 03) och Sveriges 

förenade studentk{irer. vilka alla tillstyrker en sådan ordning för att kom

ma till rätta med nuvarande problem när det gäller sädana studerande. 

Behovet av en tidig och omfattande information understryks. 

Tveksamt till förslaget ställer sig advokatsamfundet. som menar att den 

nuvarande ordningen meds. k. uppskjuten invandrarstatus (betänkandets. 

109) bör anses tillräcklig för att motverka försöken att via anknytning 

kringgä den reglerade invandringen. 

Några ideella organisationer intar en klart avvisande attityd till utred

ningsförslaget. Det giiller bl. a. Svenska Röda Korset som menar att myn

digheterna i mf111ga fall kommer att tvingas bedöma om det föreligger 

sådana särskilda skäl. att tillstfmd bör ges trots inresan. Det framstår 

därför enligt organisationen som irrationellt att inte samtidigt företa en 

fullständig prövning i samtliga dessa ärenden. Många av dem som enligt 

förslaget skall hänvi~as till att göra en ny ansökan efter utresan är enligt 
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Rlida Korset personer i knappa <Jmstilndighctcr. Det vore därför bättre all 

hehiilla nuvarande ordning i förening med tillfälliga AT. 

I friiga om dl· undantag från kravet p{i UT före inresan som kommitten 

föreslfö- förekommer i allmiinhet ingen erinran. Nf1gra remissinstanser 

föreslf1r ytterligare undantag. Sillunda nämner SIV harn som tas hit för 

adoption. En remissinstans niimner all det förekommer fall då sökanden 

riskerar all efter hemresan inte fä resa ut ur sitt land igen eller fall då 

utlänningen saknar möjlighet all göra en ansökan friin hemlandet. Vissa 

remissinstanser förordar en sniiv tilliimpning av undantagen medan andra 

önskar en mera liberal sädan. 

Hetriit'fande sjiilva genomförandet av den nya ordningen anför SIV att 

iivergiingen hiir göras mjuk. SIV anser vidare att den nya ordningen kriiver 

kraftiga försttirkningar både hos SIV 01.:h ett flertal utlandsmyndigheter. 

Enligt en remissinstans är det angeliiget att den därefter tilliimpas strikt. 

Slutligrn vill jag niimna all TCO föreslår all regionala lekmannaniimnder 

inrättas för prövning av bl. a. fri'1gor om förlängning •w UT för utliinningar 

som vistas här. Liknande synpunkter framför AMS. 

Som framgiill har förslaget att införa krav pi:1 all UT i allmänhet skall ha 

ordnats före inresan till den alldeles övervägande delen vunnit starkt gehör 

hos remissinstanserna. Jag menar ocks[1 för egen del all en siidan ordning 

skulle vara fördelaktig friin llcra utgängspunkter. Den nuvarande möjlighe

ten all under vistelse här som turist få till ständ en fullständig prövning av 

en ansökan om tillstånd att arbeta och bosätta sig här i Sverige medverkar 

till att handliiggningcn av utlänningsärcndcn !ar lång tid. Det iir ett allmiint 

omvittnat faktum alt väntetiden för de berörda utlänningarna innebiir en 

bo:tydande psykisk press. bl. a. med hiinsyn till all de i stor utsträckning är 

hiinvisade till so1.:ialhjälp för sitt uppehälle och till sysslolöshet. Hotet om 

ett slutligt avslag pi\ ansökningen och ihersändandc till hemlandet upplevs 

alltmer pressande ju längre vistelsen hiir har varat och ju starkare samhö

righeten har blivit med Sverige genom personliga anknytningar och på 

annat sätt. Verkstiilligheten av ett avliigsnandcbeslut blir på motsvarande 

siitt li\ngt mer ingripande och svärare att uthärda än om avgörandet hade 

kommit kort efter inresan. Till delta kommer all samhället åsamkas bety

dande kostnader och att arbetsmarknaden störs genom omfattande illegala 

anställningar. särskilt inom vissa branscher. 

En grupp av utlänningar för vilka den nuvarande ordningen har skapat 

mycket stora problem av en spe1.:iell natur iir de gäst studerande. Ett stort 

antal giiststudcrande har kommit hit utan nägra rimliga förutsättningar i 

fri'iga om kunskaper och tillgilr1g till studieplatser. De lever ofta under 

oacceptabla förh:lllanden och utan all kunna bedriva meningsfulla studier. 

Av det skiilet bcgiirde den föregående regeringen att riksdagen godkände 

vissa iindringar i de av riksdagen {tr 1968 antagna riktlinjerna för beviljande 

av UT för giiststULkrande. De begärda ändringarna innebar bl. a. att rege

ringen gavs möjlighet att genom en ändring i UtlK införa krav pä alt 
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giislsluderandcnas L'T skall ha heviljacs före inresan. om regeringen cfcer 

vissa ytterligare undersiikningar skulle finna en si1dan ordning liimplig 

lprop. 1977178: 90 s. 79). De nya riktlirijer som hegiirdes lich soni riksdagen 

antog innehar emellertid inte att en gäststuderande som saknade foreskri

vet UT kunde avvisas. För detta skulle fordras si1dana iindrinptr i UtlL 

som kommitten nu har föreslagit. Den ytterligare utredning som avsi\g.., ske 

skulle bl. a. giilla möjligheterna att utreda sökandens hehörighet for stu

dierna rn.:h övriga förutsättningar fiir ett UT medan utWnningen vistades i 

hemlandet. Den har nu genomförts av U HÄ. Utredningen har gett vid 

handen att sädana förutsiillningar föreligger. I avvaktan pii en generell 

reglering med anledning av kommittefiirslaget av frilgan om UT före inre

san. har emellertid niigot krav i friiga om gäststuderandena att dessa skall 

ha tillståndsfrågan nrdnad före inresan inte införts. 

Jag finner mot bakgrund av vad jag nu har anfört överviigande skiil tala 

för. att UT på samma siitt som AT bör vara ordnat före inresan i Sverige. 

En utlänning som. med eller utan visering. reser in som turist eller annars 

för en tillfällig vistelse hiir alltså i princip inte ha riitt att under vistelsen hiir 

få till stånd en materiell prövning av en ansökan om riitt till bosiittning i 

Sverige. Som huvudregel bör gälla att en sådan ansökan prövas i sedvanlig 

ordning först sedan utlänningen har lämnat landet. Den prövning som sker 

medan utlänningen vistas i Sverige bör som kommitten har föreslagit 

normalt endast avse frågan om utlänningen vistas här utan erforderliga 

tillstånd. På motsvarande sätt bör avsaknaden av UT eller AT leda till 

avvisning i de fall då det framgår att utlänningen har för avsikt att stanna i 

Sverige för bosättning eller studier eller i övrigt utöver tiden för visering 

dler den föreskrivna uppehållstillståndsfria tiden. 

I likhet med kommitten och remissinstanserna anser jag att undantag för 

vissa situationer måste göras från den föreslagna huvudregeln. Jag ansluter 

mig på denna punkt i allt väsentligt till de hedömningar som kommillen har 

gjort på s. I 08- 111 i betänkandet. Det är sålunda självfallet att huvudre

geln inte skall få tillämpning på flyktingar eller krigsvägrare. Det är här 

fråga om människor som söker skydd i vårt land mot förföljelse eller 

därmed jämförbart hot. Dessa gruppers skydd garanteras för övrigt genom 

uttryckliga bestämmelser i UtlL till vilka jag återkommer. Även utlänning

ar som i övrigt åberopar skäl av politisk natur mot ett återvändande har i 

UtlL tillerkänts en särställning. Som jag senare kommer att beröra C!.4.3) 

avser jag inte att föreslå någon ändring på denna punkt. Ett avvisningsär

ende skall därför prövas av SIV så snart utlänningen åheropar sådana 

omständigheter och dessa inte kan lämnas utan avseende. Detsamma 

gäller i de fall då sådana invändningar åberopas först i samband med 

verkställigheten av ett avlägsnandebeslut. Om de åberopade omständighe

terna väger tungt. har en sådan utlänning rätt att få stanna här. såvida inte 

särskilda skäl föranleder annat. SIV har att vid sin prövning företa en 

fullständig utredning av utlänningens situation, en utredning som för övrigt 
3 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 96 
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i vissa fall kan ge till resultat att utliinningen iir llykting. Finner SIV all dl' 

iiherliradl' omstiindighderna v;iger tillriiekligt tungt för att utliinningen 

skall fil stanna. iir diirmed iiVL'n fr<igan om riill till UT avgjord. 

Niir del giillcr utliinningar som till grund for sina ansökningar om UT 

iiheropar humanili1ra skiil av icke-politisk natur stiiller sig saken annorlun

da. Situationen kan vara den att utliinningl'n har kommit hit som turist eller 

för all hesilka en anhörig. Filr dessa fall finns normalt ingen anledning att 

gilra undantag friin kravet pii att tillstimd till hosiittning hiir skall ordnas i 

förviig. Har delta ini\.' skett. hilr utliinningen vara skyldig all liimna Sverige 

sl'nast vid utg!lngen av den tillstiindsfria tiden eller niir hans eventuella 

visering eller hesökstillstiind li!per ut. SIV:s prilvning i tillstiindsiirendet 

hör srilunda hegränsas till fri1gan om utliinningen vistas hiir utan föreskrivet 

tillsti\nd. Prövningen i ~ak av utliinningens ansökan om UT hör av utliin

ningen i allmiinhet få avvaktas i hemlamkl. 

/\ v naturliga sldil hör vad jag nu har anfört inte giilla i varje situation. tbr 

en utliinning iihernpar humaniUira skiil. Siidana skiil kan variera avseviirt i 

fnlga om karaktär och tyngd. I de fall då det frarnstär som stötande för 

riittsbnslan att kräva att utliinningen liimnar landet innan ansökningen 

prövas hör. som ocksii kommitkn framhåller. utlänningen rn avvakta 

utgängen medan han eller hon iir kvar här. 

Jag delar vidare kommillcns uppfattning att undantag från huvudregeln 

miiste göras beträffande de klara familjesammanfiiringsfallen. Jag avser dii 

den situationen att en maka/make eller minderåriga harn kommer hit för att 

förena sig med den härvarande makan eller maken respektive med föräld

rarna. Vad som sägs om barn giiller iiven utliindska barn som har accepte

rats hiir som fosterharn i viintan p[1 adoption. I fråga om andra familjesam

manföringsfall hör det. som kommitten anför. i allmänhet få anses naturligt 

att kr~iva att den anhörige inte reser hit pfi vinst rn.:h förlust. utan att frfigan 

om svenskt UT prövas före inresan. Eftersom det i dessa fall finns en 

familjemedlem bosatt i Sverige bör Jet vara möjligt att genom denne 

förmedla informationen om att UT skall sökas före inresan samt inhiimta 

viss utredning i UT-ärendet. I vissa situationer kan emellertid iiven i dessa 

fall skälen vara så ömmande att det skulle vara stötande att kräva att 

utlänningen ätervänder hem. Undantag hör även kunna göras i frf1ga om 

sådana anhöriga till flyktingar som. enligt vad jag senare skall beröra (2.3). 

bör få rätt att i vissa fall komma hit. Allmänt sett iir det dock angeliiget att 

undantagsfallen begränsas genom en strikt tilliimpning. 

I fråga om en utlänning som under vistelse här för besök ansöker om 

förlängning av besökstiden menar kommitten. att ansökningen bör fil prö

vas medan utlänningen iir hiir i landet. Jag delar åsikten att detta normalt 

bör gälla. Med anledning av ett pilpekande av SIV vill jag emellertid 

framhålla att det. när UT för besök avser en så ltmg tid som ett är eller 

mera. i allmänhet hör krävas att utlänningen ordnar erforderligt tillst.-ind 

från hemlandet. 
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Jag har med det anförda avsett att ange i vilka fall undantag för och hör 

göras från huvudregeln. Det innehiir emellertid inte att SIV skulle vara 

förhindrat att iiven i andra uppkommande situationer undantagsvis göra en 

prövning i sak. när omständigheterna är siidana att det skulle framstil som 

stötande för rättskänslan att kriiva att utliinningcn först liimnar landet. Sii 

kan t. ex. vara fallet om det kan antas att utliinningen efter hemkomsten 

förhindras att pii nytt liimna sitt land. Kommitten nämner vidare det fallet 

att en utländsk kvinna har ansökt om UT pil grund av anknytning till en hiir 

hosatt person och att hon vid prövningstillfället är havande eller redan har 

fött barn. Som jag har nämnt iir det å andra sidan av stor vikt att undanta

iren begriinsas i största möjliga utsträckning. I annat fall kan inte de 

avsedda effekterna med den föreslagna ordningen nfts. 

Siirskild betydelse för införandet av krav på UT före inresan för giiststu

derandena och den stora grupp av utlänningar som hiir söker UT med 

f1hcropamlc av en anknytning i form av äktenskap eller samboende s11m 

har uppkommit i samband med eller efter inresan. Bland dessa senares. k. 

anknytningsfall finns inte siillan siidana som är rena konstruktioner och 

som har tillkommit enbart för att göra det möjligt för utliinningen att rn 
stanna här. För att komma till rätta med sådana fall tillämpas för niirvaran

de en ordning med s. k. uppskjuten invandrarstatus. Det innchiir i prakti

ken att kort variga tillstånd ges under en tid av två år. Om förhiillandet har 

bestiitt under två år. accepteras utlänningen som invandrare. Även om det 

inte finns skäl att anta att förhållandet iir en konstruktion. saknas emeller

tid anledning att låta en utlänning. som har kommit hit för tillfälligt besök. 

här i landet avvakta utgången av tillståndsprövningen. En turist eller 

besöbre har. som kommitten påpekar. rimligtvis vid avfärden från hem

landet inte tänkt sig att lämna det för gott. Det iir då också naturligt att han 

i vart fall först reser hem. Han kan då söka UT för bosiittning från 

hemlandet. I fråga om gäststuderandc får jag hänvisa till vad jag tidigare 

har anfört. 

Vad sä gäller frågan hur den författningsmässiga regleringen skall utfor

mas. vill jag först erinra om den ordning som sedan iir 1966 gäller i friiga om 

arhetstillständen. För dessa fall har regeringen genom en bestiimmelse i 

UtlL ( 13 §)fått bemyndigande att föreskriva alt en utlänning. som avser att 

ta anställning eller bedriva verksamhet som kräver AT. inte för resa in 

förriin tillståndet har meddelats. Härigenom kommer avsaknaden av AT 

att i dessa fall utgöra en avvisningsanledning. De närmare föreskrifterna 

har tagits in i UtlK. I kungörelsens 46 § föreskrivs att en sådan utlänning 

inte får resa in innan AT har meddelats. om han inte enligt vissa bestäm

melser är undantagen eller befriad från skyldighet att ha AT eller avser att 

förena sig med en här stadigvarande bosatt familjemedlem eller av "annat 

särskilt skäl" bör tillåtas att resa in. Vidare föreskrivs i samma paragraf att 

utlänningen. om inte de båda senare situationerna är ti!Himpliga. inte rnr 

beviljas tillstånd så länge han vistas i landet. 
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Denna typ av reglering genom bem\'ndigande i lag for regeringen biir 

enligt min mening komma till anviindning iiven i lr<iga om den forL·slagna 

Llrdningen med UT före inresan. Ln siidan l<1gteknisk liisning har ock'a den 

fördelen, att den miijliggiir ett successivt genomflirande av en ordning med 

krav p;i UT före inresan. Vad som diirvid skall anses utgiira ··annat 'arskilt 

skiil'" har jag nyss redogjL1rt fi.ir. 

Niir del giiller genomförandet av den flireslagna urdningcn vill jag. erinra 

om. alt SIV har understrukit behovet av personalförsliirkningar saviil hos 

verket som vid :itskilliga utlandsmymligheter. Det iir vidare uppcnharl all 

reformen mi1ste fon:giis av vissa inforrnalionsinsatser. Som n:iµra rcmi,s

instanser har niimnt blir det niidviindiµt med en mjuk iivergiing till den nya 

ordningen for att oniidiga oHigcnhetcr skall undvikas för dc heriirda utliin

ningarna. 

Det bemyndigande som jag föresli1r skall införas i Ut IL ger emellertid 

regeringcn möjlighet alt inflira krav pii UT före inresan i dcn takt som 

regeringen hedömer möjlig och lämplig. Ja(! iir for l:gcn del inte bi.:redd al\ 

förorda att den nya ordningen genomförs fullt ut redan den I juli 1980. 

Della hör emellertid ske hetrillTande giiststudcrande. med hiinsyn till all 

del redan nu kan hedömas all forutsiitlningarna hiirför föreligger. I frilga 

om andra grupper hör tidpunkten för ikrafttriidandet ytterlig.an: överviigas 

av regeringen. 

Slutligen vill jag ta upp niigra fr{igor som rör beslutsfi.irfarandet och vad 

därmed sammanhiinger. sedan den nya ordningen har införts. 

Som redan har framg~itt. kommer avsaknaden av UT att utgöra grund för 

avvisning. om det finns anledning att anta att utliinningen avser att hosätta 

sig hiir fiir kortare eller liinµre tid. Den prövning som SIV skall fi.ircta med 

anledning av en ansökan om UT av en inrest utHinning skall till en bö1:ian ta 

sikte p[1 om niigot sådant undantag föreligger som jag tidiµarc har n:dogjort 

för. Är detta inte fallet skall verket besluta om utvisning pii grund av 

avsaknad av erforderligt tillstiind för vistelsen. Det forutsiitter givetvis att 

den uppehiillstillstiindsfria tiden har gföt ut. Beslutet kan överklagas till 

regeringen. Det iir visserligen angcliiget att heslutsfö1farandet och den 

diirpå följande verkställigheten sker s{1 skyndsamt ~om möjligt. Jag kan 

emellertid inte hiträda den under remissbehandlingcn framförda åsikten att 

verkstiillighet skall kunna ske utan hinder av anförda besvär. I frilga om 

ordningen för utredningen i tilhtåndsärendena fi\r jag vidare hänvisa till 

vad kommitten anför på s. 111 i betänkandet. 

SIV:s beslut att avslä en ansökan om UT kan inte i sig i.iverklagas. 

Hesvärsrätten avser det samtidigt meddelade avlägsnandebeslutet. Befin

ner sig utliinningen utanför vårt land. kommer således tillständsfrf1gan i 

allmänhet inte under regeringens bedömning. Under rcmissbehandlingen 

har emellertid föreslagits all besvär~riitt införs iiven för delta fall. 

Jag vill först erinra om all en motsvarande situation redan nu föreligger i 

friiga om hcslut av SIV att inte ge visering. Bakgrunden till att tillstånds-
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besluten inte kan iiverklagas iir den att riksdagen har ansdt att handhavan

dt:t av tillst~indsfriigorna hiir ligga p<i SIV. Att infilra hcsviirsr;itt till rege

ringen i tillst;indsiiremkna skulle st1:ida mot statsnwkternas 'triivamkn 

sedan l{111g tid i riktning mot att delegera enskilda iirendcn till de centrala 

förvaltningsmyndigheterna t>ch fiirbehiilla ref!cringen friigt>r av iivergri

pande natur. Jag kan diirfiir inte fi.irorda att niigon besviirsriitt införs i dessa 

fall. Jag vill samtidigt erinra om möjlighl'len fiir SI V all överliimna iirenden 

till regeringens priivning niir det finns '>kiil till detta. 

Innan jag liimnar friigan om tillst<ind före inresan vill jag med anledning 

av ett förslag av RRV att anordna tillst~tndspriivning vid gr;insen niimna. 

att en siidan ordning knappast skulle mcdfiira avsedda vinster med hiinsyn 

till giillande bestiimmelser om hesviirsriill över avliigsnandeheslutet. Inte 

heller kan jag ansluta mig till det av TCO m:h AMS framförda förslaget om 

inriittande av regionala lekmannaniimnder. Jag vill först niimna att till

st{111dsfri.1gor av principiell betydelse redan nu avgör" under medverkan av 

lekmiinnen i SIV:s styrelse. Ett inriillande av regionala n;imnder. över 

vilkas beslut besvär filr anföras. leder till ytterligare fiirdriijning av till

st1indsärendena. Det blir vidare omöjligt att hiilla en enhetli!! praxis i dessa 

iirenden. Jag anser med hiinsyn hiirtill all SIV liksom hittills hör handha 

prövningen av tillständsfrägorna. 

2.3 Vissa andra tillståndsfrågor 

Enligt de av riksdagen antagna riktlinjerna för tillst;imlspriivningen 

lprop. 1%8: 142) bör tyngdpunkten i den humanittirt motiverade invand

ring som inte avser asylsökande ligga pii {1tgiirder av kollektiv art. Den 

kollektiva formen ger nämligen Sverige hl. a. möjligheter att bedöma vilka 

hjiilpbehov som det iir mest angeläget att tillgodose. I den niimnda proposi

tionen anför föredraganden vidare: 

Av denna ståndpunkt följer att enskild invandring av andra hjiilphehii
vande än asylfall bör tillåtas endast i undantagsfall. niir synnerliga sbl 
föreligger. främst om utlänningen pä ell eller annat siitt har stark anknyt
ning till Sverige. I dessa fall hör tillstiind till inresa och vistelse hiir allts~1 
kunna medges. även om utHinningen inte har sin försörjning tryggad. 

I den inom arbetsmarknadsdepartementet uppriillade promemorian ( Ds 

A 1978: I) Sverige och Flyktingarna förordades en nägot mera liberal 

praxis än den som för närvarande giiller när det giiller att bevilja UT för 

andra sliiktingar till en llykting iin maka/make och barn. Promemorian 

överlämnades för ytterligare överväganden i denna del till utl;inningslag

kommitten sedan den hade remisshehandlats I se hetiinkandt'I s. 111- 113). 

Utlänningslagkommittcn framhåller att oro och ängslan för anhöriga i 

hemlandet självfallet kan försviira möjligheterna att finna sig till riitta inte 

bara för politiska llyktingar utan även för andra invandrare. Oet föreligger 
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cmellertid enligt kommitten en avgörande skillnad mellan den vanlige 

invandraren och den rolitiskc llyktingen. Den förre kan niimligcn normalt 

besi!ka eller ta cmot hesök av sina sliiktingar och skriva eller ringa hem. 

Detta kan intc den rolitiskc flyktingen göra. rrtmvaron för denne av 

mi.ljlighet att besöka hemlandet eller att l~ita anhöriga i hemlandet besöka 

Sverige m;·1~le enligt kommittens urpfattning vara särskilt svär. Om flyk

tingen i hcmlandet inte har egen familj. dvs. make/maka eller harn. men väl 

t. ex. en syster cllcr hror som inte iir vad som brukar kallas "sista liink", 

dvs. enda kvarvarande sliikting. och som diirför enligt praxis inte får 

bosiitta sig hiir som anknytningsfall. kan det enligt kommitten andå finnas 

skiil som talar för att kita denne bosiilla sig hiir. Flyktingen kan exempelvis 

ha känt en sreciell gcmenskar med detta syskon och därför ha särskilt 

svilrt att leva ensam hiir. Kommitten niimner vidare som exempel att 

flyktingen i hemlandet har en sjuk sliikting. som han saknar förmiiga att ge 

hj~ilp diir och som kanske ra grund av flyktingens utresa inte får adekvat 

värd. Enligt kommitccn bör iiven föräldrar och syskon kunna få tillstånd att 

komma hit när omstiindigheterna iir särskilt i.immande. framför allt för den 

hiirvarande. 

En siidan utvidgning av hegrcppet "synnerliga skäl" när det gäller en 

flyktings riitt att ta hit anhöriga kan enligt kommittens mening inte i någon 

viisentlig miln rubba den genom I %8 års proposition fastlagda invandrings

politiken utan ligger inom ramen för vad där avses. Däremot tar kornmitten 

avsti'md från en mera liberal rraxis när det gäller anhöriga till andra 

invandrare iin llyktingar. En siidan kan enligt kommitten inte sägas ligga i 

linje med 1%8 iirs riktlinjer för invandringsrolitiken. bl. a. med hänsyn till 

att den skulle fora med sip: en ganska stor och till sina konsekvenser 

oförutsebar invandring. 
Även i friiga om anhöriga till andra iin flyktingar föreslår kommitten 

emellertid vissa iindringar i förh{1llande till ullalandena i 1968 års proposi

tion. Enligt dessa riktlinjer kriivs sålunda för att UT skall ges till en här 

bosatt utliinnings eller hans makes föräldrar eller annan nära anhörig. dels 

att dessa iir viisentligt beroende av den hiirvarande för sin försörjning, dels 

att denne har ekonomiska möjligheter att svara för deras försörjning. 

Utliinningslagkommittcn anser det rimligt att även föräldrar som är väsent

ligt beroende av barnet eller barnen i Sverige på annat säll än för sin 

försörjning bör fä möjlighet all bosätta sig här. Till skillnad mot hittillsva

rande praxis hör det därför inte göras någon prövning av de härvarande 

barnens möjligheter att försiii:ja föriildrarna. Denna prövning har enligt 

kommitten iindf1 visat sig meningslös och oriittvis, eftersom det inte finns 

några möjligheter att se till att barnen verkligen försiii:jer föräldrarna. 

Kommitten erinrar slutligen om att b~lda föräldrarna till en här bosatt 

utfanning undantagsvis har fött komma hit som s. k. "sista länk''-fall. 

förutsatt att de inte har haft något barn kvar i hemlandet. Även föräldrar 

som har ett hemmavarande minderårigt barn bör enligt kommittens mening 
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kunna 1ill{1tas bosiilla sig hiir. om övriga harn iir bosalla hiir i Sverige 111.:h 

det dessutom föreligger starka humaniliira skiil. 

Kommittens förslag till liittnader i i"r~1ga om mii_ilighetcrria till familjciiter

förening hiir har tillstyrkts eller liimnats utan erinran. Niigra remissinstan

ser. bland dem socialstyrelsen. Svenska Röda Korset lll:h Amm:st\· lntcr

national. anser Lie! önskviirt all den utvidgning av möjligheten att ta hit 

sliiktingar som fiircsl{1s i frilga om llyktingar for giilla ocks~i for utliinningar 

som fiir stanna hiir av politisk-humaniliira skiil. Socialstyrelsen siiger sig 

inte kunna h<'tlb med om all dessa senare har samma möjligheter som 

övriga invandrare att hiilla kontakt med anhöriga i hemlandet. S<ilunda iir 

nuvarande viseringspraxis ibland mycket restriktiv i friiga om hesiik av 

anhöriga 1ill 11tliinningar som har fött stanna av politisk-humaniliira ski1l. 

Förslaget all slopa försörjningsvillkorel i samhaml med UT för vissa 

anhöriga har tillstyrkts eller liimnals utan erinran av remissinstanserna. 

som inte heller i övrigt hati niigon erinran mot förslagen. 

Fiir egen del anser jag de föreslagna iindringarna viilgnmdade och anslu

ter mig till vad kommillen har anfört. Vad giiller önskcmälct om en till

lämpning av det vidgade familjehegreppet även pä den politisk-humaniliira 

gruppen delar jag kommillens uppfallning. att den skulle leda till att cll 

stort antal anhiiriga gavs riitt att bosätta sig här. fri1gan iir av siidan 

omfattning all jag inte nu är beredd att gii liingre iin vad kommillcn har 

föreslagit. Den hör i stiillet hlli föremäl för ytterligare överviiganden i 

samhaml med den utredning om vår framtida invandringspolitik som jag i 

annat sammanhang avser att iiterkomma till. 

2.4 Skyddet ät Oyktini.:ar och vissa andra ~ruppcr 

2.4.I Flykti11i.:he1-:reppct 111. 111. 

Bestämmelserna om skydd för flyktingar intar en central plats i den 

svenska utliinningslagstiftningen. I UtlL används beteckningen politisk 

flykting. Genom tillkomsten av 1954 fars lag fick en flykting en uttrycklig 

riitt till fristad (asyl I i vilrt land. om han behöver ett sådant skydd ( 2 * första 

stycket Uti LI. Redan tidigare var emellertid en utlänning som av politiska 

skäl hade flytt friin sitt land skyddad mot att bli i\tcrsänd dit. 

Med en politisk flykting avses enligt 2 ~andra stycket Ut IL Lien som i sill 

hemland löper risk för politisk förföljelse. Med sådan förföljelse menas alt 

nägon pä grund av sin hiirstamning. tillhörighet till viss samhällsgrupp. 

religiösa eller politiska uppfattning eller annars p(1 grund av politiska 

förhiillanden utsätts för förföljelse. som riktar sig mot utlänningens liv eller 

frihet eller i övrigt är av svi\r beskaffenhet. Politisk förföljelse föreligger 

också niir nagon åläggs allvarligt straff pä grund av politiskt brott. 

Sverige undertecknade år 1951 FN :s llyktingkonvention (Konventionen 

1951 angående flyktingars rällsliga ställning I. Dess llyktingdefinition av

viker pi\ ni\gra punkter frän Ut I L:s beskrivning av en politisk flykting. 
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Enligt flyktingkonventionen iir en person flykting om han hdinncr sig 

utanför det land. i vilket han iir medhoq;are. diirför att han kiinner en 

viilgrundad fruktan llir förföljelse pii grund av sin ras. nationalitet. tillhö

righet till en viss samhiillsgrupp eller sin religiösa eller politiska iiskfidning. 

Som llykting skall iiven anses den som iir statslös och som av samma skiil 

hdinner sig utanför det lam.I dir han tiuigare har haft sin vanliga vistel

seort. 

En jiimförelse med de svenska bestämmelserna visar att konvrntionen 

saknar en uttrycklig motsvarighet till UtlL:s bestiimmelser om förföljelse 

"pii grund av politiska förh;illanden·· i hemlandet och förföljelse genom att 

utliinningen iiliiggs allvarligt straff för politiskt brott. Som framgiir av 

kommittens redogörelse thetiinkamlet s. 70- 721 l"i.>religger dock i praktiken 

en skillnad endast siivitt gäller den Sl.\lll riskerar straff för politiskt hrott. 

Det skydd som en politisk hrottsling fönjuter enligt UtlL gär liingre iin det 

skydd som konventionen och andra bnders lagstiftning ger. Även den som 

enhart av vinningsskiil har gjort sig skyldig till spioneri eller annat liknande 

hrott och diirefter flytt hit åtnjuter skydd enligt vara bestämmelser. 

I hetiinkandet erinras om att försök tidigare utan framgång har gjorts att 

infiirn flyktingkonventionens definition i UtlL lprop. 1975176: 18 s. 1061. 

Kommitten anser emellertid att det finns anledning att nu pi\. nytt ta upp 

friigan. siirskil! mot bakgrund av den intensiva verksamhet för en harmoni

sering och effektivisering av skyddet för flyktingar som under de senaste 

iiren har hedrivits inom Förenta Nationernas flyktingkommissaries exeku

tivkommitte !betänkandet s. 117). Enligt kommittens mening bör i ett fall 

SLllll detta den nationella lagen i princip utformas sä att den stämmer 

överens med den internationella överenskommelse som Sverige har anslu

tit sig till. Kommitten föreslår därför att flyktingkonventionens bestämmel

ser om vem som är flykting förs in i UtlL och att i lagen anges på vilka 

grunder flyktingskap upphör enligt konventionen. 

En sädan lagändring försämrar enligt kommitten i realiteten skyddet 

endast för den som har gjort sig skyldig till politiskt hrott. Kommitten 

anser emellertid inte att det finns någon anledning att just på den punkten 

ha en vidare skyddsregel än vad flyktingkonventionen erbjuder. Om llyk

tingkonventionens definition skulle ersätta utliinningslagens definition in

nebär nämligen detta inte att skyddet for den som har hegått ett politiskt 

brott helt försvinner. Han har rätt till skydd enligt asylreglerna. om förut

sättningarna därför är uppfyllda. Skydd kan också liimnas av humanitiira 

skiil. Kommitten betonar slutligen att llyktingbedömningen och asylhe

stiimmelserna bör tillämpas generöst. 

Kommittens förslag att ersätta UtlL:s nuvarande flyktingdefinition med 

den som finns i flyktingkonventionen har tillstyrkts av praktiskt taget alla 

rcmissinstanserna. Även jag delar kommittens uppfattning. Friigor som 

hänger samman med flyktingars rätt till skydd och deras rättsliga ställning i 

övrigt har av naturliga skäl en utpräglat internationell karaktär. Detta 
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giillcr i siirskild grad mot hakgrund av att en omfattande verksamhet pii 

flyktingområdet sedan lång tid hcdrivs inom Förenta Nationerna genom 

dess llyktingkommissarie i samverkan med de enskilda konvcritionssta

tcrna. Det framstiir för mig som ändamålsenligt och önskviirl att den 

definition av en flykting som ligger till grund för det centrala internationella 

instrumentet pil flyktingomrfalet. 19.'i I ärs flyktingkonvention. ocksä läggs 

till grund för vär lagstiftning. 

Mot en sädan ordning skulle inviindningar kunna riktas om den med

förde en reell fiirsiimring av flyktingarnas nuvarande skydd i vårt land. 

Kommillcn har därför som jag niimnt erinrat om att definitionerna avviker 

fr{in varandra i två hänseenden. 2 ~ andra stycket lltlL nämner som llyk

tingskapsgrundande förhållanden siirskilt att utliinningcn "eljest pä grund 

av politiska förhf1llanden" utsiitts för förföljelse eller att han fil äggs allvar

ligt straff på grund av politiskt brott. Den först niimnda grunden har sin 

egentliga tillämpning i situationer dä en utlänning riskerat· t:ll strängt straff 

för att han utan tillstiind har lämnat sitt land eller har uhderliltit att inom 

föreskriven tid ätervända dit. En sådan person bedöms emellertid. som 

kommitten piipekar. i viirt land ocksii som konventionstlykting. Ett sådant 

handlingssätt från utliinningens sida mäste i de fall som det här i praktiken 

gäller uppfatlas som ett uttryck för en politisk uppfattning, niigot som 

också hör ses mot hakgrund av den rätt som enligt vårt synsätt hör 

tillkomma envar att lämna sitt eget land. Den rätten har fastslagits såväl i 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

(artikel 13) som i den internationella konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter (artikel I 2l. En utlänning som vid återkomsten riskerar 

strängt straff för sitt hamllingssätt hotas därmed av förföljelse pil grund av 

sin politiska uppfattning. Jag vill därför understryka all en sådan utlänning 

även efter införandet i utlänningslagen av flyktingkonventionens definition 

;°ttnjuter ett oförändrat skydd i vårt land. Inte heller i övrigt medför enligt 

min mening förslaget ett försämrat skydd för den som riskerar förföljelse 

pä grund av de politiska förhållandena i hemlandet. 

I fr[1ga om det nuvarande skyddet for den som riskerat allvarligt straff 

för politiskt hrott delar jag kommillens och remissinstansernas uppfall

ning. all något generellt skydd inte bör föreskrivas i UtlL for den situa

tionen. All en sådan utlänning ocksf1 i fortsällningcn i allmänhet kommer 

att beredas skydd som flykting eller av humanitära skäl står dock klart. 

med hänsyn till all handlingen i de allra flesta fall är cl\ uttryck för en 

politisk uppfattning. I de undantagsfall där det helt saknas politiska inslag 

och är fråga enbart om brollslig verksamhet i vinningssyfte framstår kon

sekvenserna av ett kategoriskt utformat skydd i utlänningslagstiftningen 

som olämpliga och i vissa fall stötande. Jag vill hänvisa till all föredragande 

statsrådet i proposition ( 197.'i/76: 18) om ändring i utlänningslagen (s. 106) 

fann det angeläget att om möjligt undvika att den nuvarande skyddsbe

stämmelsen kom till användning i situationer då en utlänning i rent vin-
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ningssvftc hade bcgiitt ett politiskt brott och hotades av allvarligt straff for 

detta. Med anledning av ett piipekamk av en remissinstans vill jag emeller

tid framhiilla. att det givetvis aldrig kan komma i fr:iga att viigra den 

utliinning erforderligt skydd som riskerar dödsstraff eller annat otillbörligt 

striingt straff för sitt brott. 

Jag fi.:m:sbr allts;·, att l1yktingkonvcntionens dcl-mition av vem sum skall 

anses som flykting infors i vilr utliinningslag. Det nuvarande begreppet 

"politisk flykting" hör diirvid crsiittas med begreppet "flykting'". I likhet 

med kommitkn och flera rcmissinstanser vill jag 1111tkrstryka vikten av att 

llyktingskapsbcdiln111ingen iiger rum i en generös anda. Den omstiindighe

ten att den asylsiikande har tillriickliga sbl för att fii stanna hiir pii annan 

grund iin llyktingskap iir en omstiindighet som under inga förhallanden far 

inverka p;'i bedömningen av om de ilhernpade asylskiilen beriittigar honom 

till status som l1ykting. 

Jag vill i detta sammanhang iiven fasta uppmiirksamheten pi[ att lagen 

t 1957: 6(,!q om utliimning för brott innehi1lkr förhud mot utliimning för en 

giirning som har övervägande karaktiir av ett politbkt brott lik~om utHim

ning av den som i den friimmande staten riskerar förföljelse p[i grund av 

politiska förhiillanden. Efter samriid med chefen for justitiedep~1rtementet 

vill jag anföra att den bedömning. av behovet av skydd i utlänningslag.stift

ningen vid politiska brott. som jag i det förgiiende har gett uttryck för. inte 

föranleder niigon motsvarande bedömninl,! sävitt giiller utliimningslagen. 

Situationen iir i det senare fallet annorlunda genom att den friimmande 

staten hegiir utHimnande av utliinningen för slraffriittsliga älgiirder. I den 

proposition som ligger till l,!rtllld för lagen lprop. 1957: 15h s. 56) framhöll 

ocksii föredragande departementschefcn. att det med hiinsyn till de ömtii

liga situationer som diirvid kunde uppkomma m{1ste anses vara av särskild 

vikt att ha en kalegmisk lagregel att falla tillhaka p<i. Att en sädan lagregel i 

siirskilda fall kunde komma att mot utlämning skydda personer. som enligt 

den allmiinna uppfattningen i landet inte borde ni iitnjuta sildant skydd. var 

enligt departementschcfen en konsekvens som det var nödvändigt all 

acceptera. Till dt:tta kommer att enligt en uttrycklig hestiimmelse (art. 1) i 

den av Sverige ratificerade europeiska utlämningskonventionen ( prop. 

1958: 139) utliimning inte skall medges för politiskt brott. Inte heller i iivrigt 

anser jag al( införandet av en ny flyktingdefinition pä utlänningslagstift

ningens omriide hör föranleda nägon motsvarande iindring i utliimningsla

gcn. 

Slutligen vill jag med anledning av ett påpekande under remissbehand

lingen fi.irnnla all den nuvarande heskrivningcn av vad som utgör förföljel

se beh<tlls i UtlL ocksii i fortsiittningen. I lagen hör säledes anges att 

därmed avses siidan förföljelse som riktar sig mot utliinningens liv eller 

frihet eller som annars iir av sv<lr beskaffenhet. 
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2 . ../ .2 F!Ykti11g.f(.irf..lllri11g 

lnvanJrarvcrkc:ts beslut om ett tidshegriinsat UT behöver i rrincir enligt 

69 a ~ andra stycket Ut IL jiimfiirt med 11 ~ forvallningslagen l 1971: 2901 

intt: motivnas. I allmiinhet anger diirför ell UT som ges till en flykting inte 

all han clkr hon har llyktingstatus. För all fo t:ll dokument som utvisar alt 

vederbörande iir flykting. mibte utliinningcn hegiira ell internationellt rcsc

dokument enligt art. 2X i flyktingkonvenlionen. Utfönlandct av s~idant 

rescdokument regleras niirmare i kungörelsen l 19.'i.'i: 29) om rl·sedokument 

for vissa flyktingar. 
Kommillen framh;iller atl en flyktingförklaring har psykologisk betydel

se genom att den ger flyktingen en kiinsla av trygghet. friimst mot atersiin

dandc till hemlandet. Den för enligt kommillen ocksil betydelse bl. a. niir 

förvisning iir aktuell. En flykting har enligt konventionen ett visst skydd 

mot förvisning. men det kan i den situationen utan en flyktingförklaring 

vara svf1rt for den det giiller att bevisa all han iir flykting. 

I praktiken biir Jet enligt kommitten gi\ till sä att SI V i det fors ta 

tillsti1nd\iirendet prövar och i beslutet redovisar om utliinningen iir llyk

ting. En föruhiittning hiirfi.ir skall vara att utliinningcn iiberorar att han 

inte vill ittcrviinda till hemlandet av politiska skiil eller av n:igon annan 

grund \Om anges i llyktingkonventionen. Om en utliinning s;iledes begiir att 

fo stanna i Sverige diirför att han iir tlvkting. skall Jet enligt kommittdör

slaget av beslutet om UT framgii om han skall anses som llykting. Utliin

ningcn skall enligt förslaget ha riill att överklaga ett negativt heslut i 

statusfrilgan iiven om han har fött UT. En sådan flyktingförklaring skall 

enligt förslaget ocksii kunna ges i samband med det UT som utfärdas niir 

ell avlägsnandet>eslut upphävs pil grund av att ett politiskt verkstiillig

hetshinJer har konstaterats. En person som. t. ex. pft grund av politiska 

omvälvningar i hemlandet. blir llykting först efter ankomsten hit. en s. k. 

refugie-sur-placc. bör diircmot anses tillgodosedd med möjligheten att 
stika rcscdokumcnt enligt konventionen. 

Kommitten förutsiitter all flyktingförklaringen blir bindande för andra 

myndigheter. Vid ansökan om resedokument enligt konventionen eller niir 

friiga uppkommer om förvisning kan det. som kommitten utve1:klar rii 

s. 121 i betänkandet, med den föreslagna ordningen utan större lllllg~tng 
konstateras om han fortfarande iir flykt. 

förslaget att införa en rätt för flyktingar att fä en siirskild tlyktingflirkla

ring har välkomnats av en enig remissopinion. Det framhålls bl. a. att en 

formell llyktingförklaring verksamt kan bidra till att dämpa den nyanliinde 

flyktingens oro och osäkerhet och diirigenom underliitta vistelsen hiir. Jag 

delar den framförda uppfattningen om viirdet av en siidan ordning. i\ ven 

om frågan om införandet av en flyktingförklaring har varit uppe till behand

ling så sent som i samband med 197.'i ärs proposition om ändring i UtlL 

(prop. 1975176: 18 s. 110-11 :n 01:h införandet av en tlyktingförklaring d<i 

avvisades. finns det enligt min mening tungt vägande skiil att på nytt ta upp 
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frågan till övervägande. Vid min bedömning av frilgan fäster jag silrskild 

vikt vid att utfärdandet av ett dokument som anger flyktingstatus utgör ett 

av de grundliiggande momenten i asylprövningen enligt de konklusioner 

som {ir 1977 antogs av foön::nta Nationernas tlyktingkommissaries exeku

tivkommitte och som sedermera har fastställts av Förenta Nationernas 

generalförsamling. 

Situationen för en llykting skiljer sig i bet ydelscfulla hänseenden friin 

andra invandrares situation. Flyktingen har tlyll frän sitt hemland eller 

helinner sig utanför sitt hemland diirför att han med fog fruktar förföljelse i 

det landet. lJet skydd som en stal normalt ger sina medborgare har diirfi.ir i 

fräga om flyktingar fått ersättas med det internationella skydd som flyk

tingar garanteras genom llyktingkonventionen rn.:h genom Förenta Natio

nernas flyktingkommissarie. Det innebär först och friimst ett nära nog 

absolut skydd mot återsändande till hemlandet eller till nägon stat som kan 

tänkas siinda flyktingen vidare till hemlandet. Det innebär ock sil ett längl

gäende förbud för vistelselandet alt utvisa flyktingen p;I grund av brott. I 

övrigt medför en stats anslutning till flyktingkonventionen att llyktingen i 

vistelselandet - vilket har trätt i stället för hemlandet - tillforsiikras en 

lång rad av sådana riittigheter som tillkommer ett lands medborgare. Slutli

gen är flyktingen enligt konventionen berättigad till identitetshandlingar 

och ett internationellt resedokument vilket garanterar honom riill till foer

inresa i vistelselandet. 

Det forhäller sig visserligen så att en flykting i viirt lamt även utan en 

formell flyktingförklaring rent faktiskt är tillförsiikrad de rälligheter som 

konventionen föreskriver. För flyktingen sjiilv milste det emellertid fram

stå som utomordentligt betyddsefullt att redan i ett tidigt skede fil klarlagt 

att han är flykting och därmed garanterad det skydd mot framför allt 

föersändande till hemlandet och de rättigheter som följer med status som 

flykting. Även för myndigheter och domstolar. som med nuvarande ord

ning i olika sammanhang har alt ta ställning i fragor diir en utliinnings 

ställning som flykting har betydelse. måste det vara en fördel om den 

frågan är avgjord på ett bindande sätt av den centrala utlänningsmyndighe

ten. 

Jag föreslår därför. i likhet med kommitten och remissinstanserna. att 

vilr utlänningslagstiftning tillförs ett institut. flyktingförklaring. efter i hu

vudsak de riktlinjer som angetts i kommittcbetänkandet. Det innebär bl. a. 

att det i flyktingens första uppehållstillstånd skall klarläggas att han har 

ställning som llykting. Beslutet rörande en persons llyktingstatus bör 

kunna överklagas hos regeringen. SIV och regeringen kommer därigenom 

att - på sätt som hittills har skett vid ansökan om resedokument - utbilda 

en vägledande praxis i fråga om de omständigheter som konstituerar flyk

tingskap. Flyktingförklaringen bör bli i praktiken bindande for domstolar 

och andra myndigheter. En utlänning som genom flyktingförklaring har 

tillerkänts status som flykting behåller denna till dess nilgon av konven-
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tionens upphi:iranJcgrundcr intriil'far. l. ex. den all han p~i nvtt anviindcr 

sig av hemlandets beskydd. Jag vill i detta sammanhang rramhi.1lla att en 

lllliinning som kriiver all fö hchfalla sill hcmlandspass eller Slim skaffar sig 

nytt hemlandspass i allmiinhet inte hiir tillcrkiinnas status som llykting. I 

likhet meJ kommitten anser jag att fr~tgan om statusiindring normalt inti: 

hör tas upp till prövning annat än i samhanJ med en ansiikan om resedoku

mcnl enligt konventionen eller niir friiga uppkommer om ut visning pii 

grund av brott eller om vcrksliillighet av ett utvisningsbeslut. Jag delar 

kommittens uppfattning att en llyktingfiirklaring ocksii skall kunna iitcrkal

las om den har grundats pil medvetet oriktiga uppgifter elkr svikligt förti

gande av relevanta uppgifter. Mcu anledning av ett piipekandc unucr 

rcmisshchandlingen förcsliir jag all Jetta uttryckligen anges i lagen. 

Flera remissinstanscr framför den iisiktcn att en riitt till llyktingförkla

ring m:ksft hör finnas för en utliinning som blir llykting medan han vistas 

hiir. exempelvis diirför att en statskupp iigcr rum i hcmlanuct. SIV menar 

att den möjligheten bör stå öppen s[1 liingc utliinningen inte har accepterats 

som invandrare. I ett yttrande anförs att riittcn till en flyktingförklaring 

iiven hör gälla de llyktingar som redan finns i Sverige. 

Jag iir inte nu beredd att hitriida förslagen att en utliinning skall kunna 

påfordra flyktingförklaring i dessa fall. Jag fflr i likhet med kommitten 

hänvisa till att utlänningen i dessa fall genom att begära rcsedokumenl 

enligt flyktingkonventionen kan erhf1lla ett dokument som både utvisar 

hans flyktingstatus m:h gör det möjligt för honom alt resa utomlands och 

återvända till Sverige. Hans status kan rå särskild betydelse i samband 

med alt allmän domstol prövar frågan om utvisning liksom i verkställig

helsärenden. Enligt Je bestämmelser som jag föreslår iir emellertid en flyk

tingförklaring inte en nödvändig förutsättning för att utlänningen skall 

anses som flykting och diirför inte ut visas. Detta kan som nämnts också 

framgå av att han har ett av svensk myndighet utfärdat internationellt 

resedokument eller framstå som uppenbart med hiinsyn till omsliindighe

terna. Skulle sii inte vara fallet. har utlänningen enligt den ordning jag 

avser att föreslå möjlighet att fä utvisningsbeslutet upphävt efter ansökan 

hos SIV eller regeringen. 

Till frågan om den närmare utformningen av bestiimmelserna om flyk

tingförklaring återkommer jag i specialmotiveringen. 

2 .4.3 Skvddct åt 1'is.1·a andra grupper 

Genom 1976 års ändringar i bl. a. 2 ~ LltlL lagfästes dåvarande praxis i 

fråga om sådana utlänningar som redan dittills haue fött stanna av humani

tära skäl. Det gäller dels personer som. utan att vara politiska flyktingar. 

har lämnat sitt land på grund av missnöje med de politiska förhållandena 

där (2 ~ tredje stycket första meningen). dels krigs vägrare C?. * tredje 

stycket andra meningen). De skiil för all rn stanna hiir i landet som brukar 

t1heropas av den förstnämnda gruppen kallas av kommitten för humanitära 
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skiil av plilitisk art eller politisk-humanitilra skiil. I fritga om tillknmstt:n av 

de nya hestiimmclserna fi'1r jag i övrigt hiinvisa till pnip. 197.'i/76: I~ s. I 07-

110. 

Utliinningslagknmmitten siiger sig hetvivla att sjiilv<t kodifieringen av 

praxis har lett till ett ökat skydd for utliinningar som kommer hit och 

ithcropar humaniUira skiil av politisk art. I stiillct menar kommittt'.·n att 

koditieringen har l"iirt med sig vissa negativa verkningar. Det finns niim\i

gen enligt kommitten skiil att misstänka att införandet i 2 * av en ny 

skyddsgrupp kan ha lett till en restriktivare httllning niir det giillt att 

ht:trakta en person som politisk llvkting. Till detta kommer att regeringen 

kort tid efter \aJ;!iindringen fann anledning att i frilga om turkiska assyrieri 

syrianer tilbmpa den undantagsregel som finns i 2 * tredje stycket UtlL. I 

november 1976 konstaterade sillunda regeringen att 2 * tredje stycket Uti I. 

i och fiir sig var tilliimplig pii dem som tillhör denna grupp men fann 

samtidigt att det fanns siirskilda skiil att vägra dem fristad i landet. Det 

skedde p<i grund av det omfattande invandringstrycket friin just den grup

pen. Utliinningslagkommitten anför vidare att införandet av hesliimmelscn 

i 2 * tredje stvcket forsla meningen UtlL har medfört sv[irigheter niir det 

giiller all skilja pil llyktinp1r och siidana snm inte iir llyktingar men kan 

hiinföras till humanitiirt motiverad invandring. För att ytterligare klargöra 

skillnaden mellan den som iir tlykting och övriga grupper som för närva

rande har skydd enligt 2 * tredje stycket är det enligt kommitten angeliiget 

all föra över beshimmelserna om skydd för de sistnämnda till andra para

grafer. Kommitten försliir därför att en rn.:h samma paragraf hehandlar 

skyddet endast för llyktingar. Kommitten pekar vidare pil att det i utliin

ningslagen hittills inte har angetts pii vilka grunder UT kan ges. Kl>rnmittcn 

föresli\r nu all i en siirskild paragraf räknas upp de grunder enli!;!t vilka UT 

får ges. En sådan grund iir humanitära skäl. varmed bl. a. avses de politisk

humanitiira skiilen. 

Som klimmitten närmare utvecklar p:°t s. 123 i hetiinkandet hör dess 

förslag medföra att llyktingstatus lillcrkiinns vissa av dem som nu far 

stanna pil grund av politisk-humanitiira skiil. Resten av dem som i dag 

omfattas av ::! ~ tredje stycket första meningen UtlL avses i samma ut

striickning som hittills fii stanna i viirt land av humanitära skiil. 

Bestiimmelsen i .'i4 a ~ andra stycket UtlL med ett begränsat skydd mot 

verkstiillighct för en utliinning tillhörande denna grupp saknar direkt mot

svarighet i kommittCförslaget. Niigon ändring i sak är emellertid inte av

sedd. Om nya politiska skiil åheropas i verkställighetsärendet. skall detta 

nämligen underställas SIV. Verket har dft att ta ställning till om Jet finns 

skiil att upphäva avlägsnandeheslutet och ge utlänningen uppchiills- och 

arbetstillsttrnd ( lJ ATl. 

Kommitten erinrar slutligen om att Sverige när det gäller llyktingar 

tillämpar principen om första asylland. dvs. all det land till vilket llykting

en först kommer från hemlandet skall avgöra hans flyktingstatus och i 
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förekommande fall hereda honom fristad. flyktingen har alltsi1 inte riitt att 

viilja asylland. Sverige ätersänder därför en flykting till det land som han 

har kommit friin. om detta iir ett annat land iin hemlandet och han i det 

landet har skydd mot att. direkt eller via ett annat land. siindas till hemlan

det. Emellertid iir det fil liinder som har kodifierat skyddet fiir den grupp 

som i[heropar politisk-humanitiira skiil. Det kan diirfi.ir enligt kommitten 

vara svärt för de svenska myndigheterna att veta om en siidan utliinning 

har skydd i det land som han har kommit frfm. om detta iir ett annat land iin 

hemlandet. Kommitkn pekar pf1 att en regel som innehiir förhud att siinda 

honom till ett land diir han inte har skydd mot att siindas vidare till 

hemlandet diirför kan medföra att han i realiteten ffir en större riitt iin en 

flykting att stanna i Sverige. En siidan ordning vill kommitten inte w . .:cepte

ra. Med en generös tillfimpning av flyktingasylhestämmelsen kommer de 

som inte omfattas av denna att vara utlänningar som inte löper risk för 

forl"öljelse. Med hiinsyn till att Sverige har begränsade resurser att ta emot 

utliinningar i behov av skydd hör dessa. såvitt giiller utliinningar som vill 

stanna av politisk-humanitära skäl. enligt kommittens mening koncen

treras rå dem som kommer direkt från hemlandet. Däremot bör de som 

kommer friin ett tredje land. som uppenbart tillämpar flyktingkonven

tionen. kunna siindas tillbaka dit. Det bör enligt kommitten ävila det landet 

att pröva deras tillstiindsansökan. 

Beträffande krigsvägrare föreslär kommitten ingen ändring i sak. 

Medan de flesta av remissinstanscrna har Himnat kommittcförslaget 

denna del utan erinran eller kommentarer. har det mötts av st<.1rk kritik friin 

Röda Korset. Svenska flyktingrådet och andra organisationer med flyk

tinganknytning. Kritiken gäller sf1viil avskaffandet av den siirskilda 

skyddsrcgcln i 2 *tredje stycket UtlL som förslaget att en slidan utliinning. 

om han kommer hit via tredje land. skall kunna sändas tillhaka till inrese

landet så snart detta ger skydd åt flyktingar. De nämnda rcmissinstanserna 

anser att förslaget medför en pätaglig försämring för de utliinningar som 

har viigandc politiska inviindningar mot att återvända till hemlandet. De 

skäl som kommitten har anfört för sin ståndpunkt underkänns. 

De särskilda skyddsreglerna för den kategori av skyddsbehövande utlän

ningar som det här är fråga om introducerades i lagstiftningen med verkan 

fr. o. m. är 1976. Det var dä närmast friiga om att kodifiera redan giillandc 

praxis. Skyddshestämmelscn öppnade samtidigt möjlighet att vägra sådana 

utlänningar att vistas här när det förelåg särskilda skäl. Frågan om de 

nuvarande bestämmelserna skall hehällas eller inte har vidare ett niira 

samband med vilka allmänna principer för den humanitärt motiverade 

invandringen som skall gälla i framtiden. Som jag redan har niimnt avser 

jag att inom kort i annat sammanhang ta upp friigan om en översyn av de 

nu gällande riktlinjerna för den reglerade invandringen. vilka gäller sedan 

iir 1968 (pror. 1968: 142). I fräga om krigsviigrare föreslfir kommitten. som 

jag har nämnt. ingen ändring av gällande hestämmelser. 
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Mot Jen l:>akgrunJen menar.iag att niigon iinJring inte nu Mör genomföras 

i friiga nrn Je l:>estiimmelser Slllll reglerar skyddet for de utbnningar som 

avses i 2 ~ tredje st ~·l.:ket Ut IL. De l:>estiimrnclser som nu giiller för denna 

grupp i fr<iga om riitten att stanna hiir. skyldigheten för polismyndigheterna 

att undt:rstiilla avvisningsiirendcn och politiskt verkstiillighctshindcr i vis

sa fall Mör alltsil föras över i den nya UtlL. För att motverka risken för en 

sammanblandning av dessa regler med l.k l:>csliimmelscr som avser tlyk

tingar Mör bcstiimmelserna tas in i skilda paragrafer. Jag finner det vidare 

angeläget all iin en g{rng understryka att hediimningen av fritgan om en 

asylsökande har tlyktingstatus eller ej inte far intlueras av den ornstiindig

heten. alt utliinningen under alla förhilllanden kan fa skydd av plilitisk

humanitära skäl. Jag vill slutligen tilliigga att den grupp av skyddsbehi.i

vande. som jag har hehandlat i detta avsnitt. for sitt nuvarande skydd 

förstärkt genom de hcstiirnmclscr om iivcrliimnande som jag nu skall gii 

över till. 

2.4.4 Sky/Jig/i('( 1111 ii1·l'rlii1111111111·1·i.rni11g.~iire11d1'11 till SIV. 111. 111. 

Avvisningsreglerna syftar till att hindra siidana utliinningar frfin att resa 

in i Sverige som enligt giillandc hestämmelser inte har riitt att vistas hiir. 

Uppgiften att i sådana fall avvisa utlänningen har tilldelats polisen. Till 

gränsen kommer emellertid ocksfi tlyktingar Ol.:h andra utliinningar. vilka 

åberopar skäl som skulle kunna medföra riiH för dem att vistas i Sverige. 

Det är viktigt att dessa utlänningar för sin sak prövad av den l.:Cntrala 

utlänningsmyndigheten. Avsikten med understiillningsreglerna iir all dessa 

ärenden skall komma under SIV:s prövning. 

Enligt 21 a ~ första stycket Ut IL skall ett avvisningsiirende undersUillas 

SIV om en utlänning påsttir att han i det land. friin vilket han har kommit. 

löper risk för politisk förföljelse eller risk att siindas till krigsskiidcplats 

eller straffas för att han har övcrgell krigsskådeplats eller i i.ivrigt har 

vägrat fullgöra krigstjiinstgöring eller om han pflstär att han i det landet inte 

har trygghet mot att hli siind till ett land. i vilket han löper en sådan risk 

som nyss har nämnts. allt under förutsättning att påsti'tcndet inte är uppen

bart oriktigt. U nderstiillning skall också ske niir en utlänning piistiir att han 

inte vill återvända till hemlandet rt1 grund av de politiska förhr111andena diir 

och de omständigheter som han åberopar till stöd h~irför inte kan lämnas 

utan avseende. Även i vissa andra fall skall underställning ske (21 a * 
andra stycket Ut I U. 

Utlänningslagkommittcn har föreslagit vissa iindringar i gällande he

stämmelser. Kommitten anser sig inte kunna förorda all avvisningsären

den alltid skall understiillas SIV. när utlänningen äheropar politisk förföl

jelse eller liknande omständigheter. En st1dan ordning skulle niimligen 

kunna medföra risk för missbruk från utliinningarnas sida. Även vid helt 

grundlösa pilståenden skulle ärendet M1 ITt prövas av SI V efter understiill-
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ning i den ordning lai;en föreskriver. Denna prövning kan ta av-;e\'iird tid. 

U ndn tiden min-;kar dessutom i hlig grad miijligheterna att siinda tillhaka 

utlanningen till ett annat land iin hemlai1dl't. om han komniit diirifr;in till 

S\'erige. Enligt kommittens mening rniiste Jiirfor polisen lH:ksi\ i fortsiitt

ningen ha rni>.ilighet att hesl11t;1 l•lll avvisning. niir en utliinnings p;isti\ende 

om t'iirfiil.ielse iir uppenbart l•gnmJat. Detsamma hiir enligt knrnrnitten 

lik-;om hittills giilla. niir utliinningen kommer fri1n eller skall siindas till en 

stat s11m har tilltriitt tlyktingkonventionen och Jet iir uppenbart att tlyk

tingar d;ir har skydd mot att s;indas till hemlandet ! se vidare hctiinkandet s. 

I 2hl. 
Som .iag redan har n;imnt i avsnitt 2A.J anser kornmitten att en pcrsnn 

-;om inte iir llykting men som :iheropar pnlitisk-hurnaniti1ra skiil skall 

kunna ,kickas tillhaka till tredje land. oheroende av om just den personen 

har ett skvdd i Jet lanJet. Det avgörande bör enli)!.I knmmillen i shillet vara 

Pm d..:t iir upprnhart att landet liimnar skydd ät llyktingar enligt llyktini;

konventionen. Som en konsekvens av delta foresliir kommitten all under

stiillning skall kunna under"liltas i sf1dana fall. 

Utgiingspunkten för kommittens förslag är s~1lunda den. all en polismyn

dighet for underlåta understiillning i de fall dä det iir uppenbart att en 

llykling har skydd i del land till vilket utliinningen skall siindas. Det kan av 

naturliga skiil inte uteslutas all en polismyndighet kan komma att hesluta 

om avvisnin!,! ockst1 i en situation dä ärendet skulle ha understiillh SIV. 

Fiir att förhindra verkningarna av ett sildant beslut och diirij!.enom srnrka 

skyddet för utliinningen föresliir kommillcn en ordning enligt vilken SI V 

för praktisk möjlighet all i förekommande fall ingripa med ett inhibitil•ns

heslut. Förslaget innehiir all avvisningsbeslutet - om utliinningen omedel

bart besviirar sig - till skillnad friin nu inte nlr verkstiillas förrim SIV har 

haft tillfälle att ta stiillning till om det bör verkstitllas. Endast i det fall dii 

iivcn SI V anser att umlerstiillning inte skulle ha skett skall verket underhita 

all inhibera verkstiilligheten. I övriga fall skall SI V inhibera beslutets 

verkstiillighet i avvaktan p;i att besviiren slutligt prövas. Kommitten före

sliir vidare all utliinningen i avvaktan pil att SIV har heslutat i inhihitions

friigan skall fii tas i förvar. även om annars föreskrivna förvarsgrunder 

saknas. Nt1glrn besviirsriitt över förvarsbeslutet föreslås inte. Det sillunda 

föreslagna inhihitionsförforandct hos SIV avses ske med största skymt

samhet. Detla fiirutsiitter bl. a. jourtjänst hos verket. I frilga om de prnk

tiska forh~ilhmdena får jag i övrigt hiinvisa till hetiinkandet ( s. l ~7l. 

De bestiimmelser som reglerar förfarandet niir en u!Hinning kommer till 

griinsen och bcgiir asyl utgör en utomordentligt viktig del av skyddet för 

flyktingar. Den asylsökande befinner sig dft i en särskilt utsall situation och 

känner fruktan for att hli avvisad till hemlandet eller till en annan stat som 

kanske inte ger honom skydd mot att siindas till hemlandet. Av det skiilel 

har ocksii h'ircnta Nationernas tlyktingkommissaries exckutivkommitte 

iignat stor uppmärksamhet ät skyddet för asylsökande vid griinsen. De 
4 Rihdugl'n 1979180. I .l'aml. Nr 96 
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grundreµler for llyktingskapspriivningen som har antagits av exekutivkom

mittcn i1r 1977 och som sedermera har fastställts av Förenta Nationernas 

µeneralförsamling innehaller hl. a. kravet. att den myndighet som tar emot 

asylarv.;ökningen skall hiinskjuta ansökningen till högre myndighet. närma

re besUimt till en centr;tl utliinnin)!smyndighct. Denna skall ha ansvaret för 

tlykting.skapspri.ivningen och besluta i frf1gan som första instans. Vidare 

anges att siikanden skall tilliltas att stanna kvar i landet medan asylansök

ningen priivas. om inte den ansvariµa myndigheten finner att ansökningen 

iir uppenbart oriktig !elearly ahusive). 

Utliinningslagkommittcns förslag syftar pii motsvarande siitt till att stiir

ka garantierna för att den asybökande fär sin sak prövad. Pil nilgra punkter 

har emellertid förslaget kritiserats. Jag tar i det följande upp de olika 

momenten i prövningsförfaram.lct och berör därvid kritiken. Jag behandlar 

dil inte bara situationen fiir flyktingar utan iiven situationen förkrigsväg

rare och utliinningar som. utan att vara llyktingar. av politiska skäl inte vill 

ilterviinda till hemlandet. fastän dessa inte omfattas av flyktingkonven

tionen. 

Den fri1ga s11m först inställer sig iir om vi i värt land bör införa en 

umlantagsliis underställningsskyldighet när en utlänning åberopar förföljel

se eller pitstiir sig vara krigs vägrare eller ilberopar politisk-humanitiira skiil 

mot att iitervända till sitt hemland. Kommitten har inte ansett sig kunna 

fiireslf1 en siidan 11rdning. niirmast med hänsyn till att den skulle kunna ge 

upphov till l<ingvarig handliiggning av ansökningar som är uppenbart 

ogrundaue. I stiillet ff1reslt1s som niimnts att SIV i sådana fall skall fä 
möjlighet att bedöma uthinningens besvär mellan han fortfarande iir i 

landet. M<~i1•riteten av remissinstansana delar uppfattningen all polismyn

digheterna iivcn i fortsättningen skall fä meddela avvisningsheslut när 

utliinningens p;lst~iende iir uppenbart ogrundat. Ni'igra n:missinstanser för

ordar emellertid en absolut underställningsskyldighet. antingen från mera 

principiella utgiingspunkter eller därför att man antar att den föreslagna 

överpriivningsmö.iligheten iindii kommer att utnyttjas i sii stor utstriickning 

all man likaviil kan l~ita SIV pröva varje ärende. 

Inte heller jag iir beredd att föreslå nägon absolut undersUillningsskyl

dighet. [kn nu gällande och den av kommitten föreslagna ordningen inne

hiir att varje ansökan som inte är uppenbart grundlös skall prövas av SI V. 

Verkets heslut kan överklagas till reµeringen. Det saknas enligt min me

ning anledning att inordna ansökningar. som från början måste bedömas 

som helt grundlösa. i detta noggranna och lfingvariga prövningsförfarande. 

I niigra remissyttranden anförs att sildana ansökningar är få och att ris

kerna för missbruk fr[m utlänningarnas sida av en ordning med absolut 

understiillningsskyldighel har överdrivits. Det iir svårt att ha någon siiker 

uppfattning i denna fråga. Mot bakgrund av de begränsningar för invand

ringen som vi nu har och som torde komma att bestå under lång tid kan 

man dock enligt min mening inte bortse från risken att en sådan ordning 
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skulle komma att hegagnas :iven av dem som av andra skiil vill k11mma in i 

S\'erige. Av större hetydelsl' iir l'melkrtid. att en ah-.;11lut undnstiillning"

skvldighet skulle mcdfiira att avl:igsn;indebesluten kommer att oi11idigt vis 

fiirdrojas. i de fall dii det iir 11ppenbart att anisni11gen hiir verkstiilLi-.. Jag 

delar llilrfiir \.;11mmittcns uppfattning att polismyndigheterna :iven i f11rt

s:ittningen hiir fo besluta om avvisning niir utliinningens ansökan :1r uppen

bart ogrundad. I likhet med kommitten anserjag vidare att SIV. genom ett 

siirskilt förfar;111de. skall granska beslutet innan det for \'erkstiillas. Till 

d<.?nna fri1ga itt<.?rkommer jag. 

Jag vill i detta sammanhang i korthet beröra fragan i vilka situationer en 

utli11111ings piist;iende skall bediimas som uppenbart oriktigt och pl1lismyn

digheten följaktligen skall fa meddela ett avvisningsbeslul. Kritik har i 

denna del riktats mot kommittens beskrivning p;I s. I 2X och 1211 i betiinkan

det. Enligt min mening ger hestimmclsen inte utrvmme för att underli\ta 

alt (ivcrl;imna ett asyhircnde till SIV:s prövning i andra fall i1n dii i det 

enskilda fallet varje risk för förföljelse framst<lr som utesluten i hemlandet 

eller - för del fall avvisning överviigs till tredje land - \'a~jc risk for 

vidaresiindning till hemlandet framstfir som utesluten i det landet. Jag vill 

hiinvisa till att arbetsmarknadsutskottet i mars 1978 tAU 1977178: JO s. IXI 

underströk att varje avvisnings- eller verksliillighetsiirende. i vilket fri1ga 

uppkommer om politisk förföljelse eller piiföljder vid krigsviigran rn. m .. 

skall avgöras av SIV och att polismyndigheterna fiir besluta pi'1 egen hand 

rndast i fall dil piist;lcndc om politisk förföljelse iir uppenbart oriktigt. 

Utliinnings pästitende kunde enligt utskottets mening liimnas i\sido endast i 

helt klara fall. exempelvis diirför att han kom frf111 ett land diir fiirhiillan

dena uteslöt risk fiir förföljelse. Utskottet an säg vidare all det med en 

s~\dan tilhimpning inte fanns skiil att avstil från möjligheten att snahbt 

verkstiilla avvisning i uppcnhara fall. 

I friiga om utliinningar som inte itr llyktingar men som iindå av politiska 

sbl inte vill ;lterviinda till hemlnndet har jag tidigare t2.2.1l framhiillit. att 

giillande bcstiimmelser bör bibehällas. Det innebiir bl. a. att iirendet skall 

prövas av SIV niir de omstiindighetcr som utliinningcn iiberopar inte kan 

liimnas utan av-;eende. Jag vill i detta sammanhang erinra om. att de 

utWnningar det hiir är fråga om kan viig:ras riill att vistas i Sverige n;ir det 

fiireligger siirskilda skiil (2.4.J). Har regeringen i friiga om en viss grupp av 

siidana utliinningar funnit skiil att tilliimpa den nämnda undantagshc

'tiimmelsen. iir detta ett förhiillande som polismyndigheterna bör fii heakta 

vid bedömningen av fr[1gan om de åhcrnpade omständigheterna kan liim

nas utan avseende. Detta torde oeksil hillills ha skett. Sft snart det iir 

tveksamt om de itberopadc omsliindighcterna är s{idana. att de pit grund av 

regeringens ställningstagande inte kan heriilliga utlänningen all stanna i 

Sverige, skall emellertid ärendet överliimnas till SIV. Jag vill vidare fram

hi\lla att s[1dana utliinningar i viss utsträckning iitnjuter skydd även i vissa 

andra länder. antingen genom uttryckliga bestämmelser eller genom den 

praxis som diir tillämpas. 
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Kommitt~ns fors lag om en skyndsam överprövning rr;in SI V :s sida av en 

polismyndighets avvisningsbcslut har - om man hortser friin förvarshc

stiimmclsen - vunnit gillande av m<~ioriteten av remissinstanscrna. vilka 

framhiiller att l"iirslagd ökar riittssiikerhden för asylsökande rn..:h andra 

skyddshehövande vid griinsen. Jag vill emellertid peka pf1 att RPS starkt 

ifriigasiittcr om det iir praktiskt möjligt att tilliimpa en sådan ordning vid de 

internordiska griinserna .. Även SI V sti1llcr sig negativ till förslaget. s:ivida 

inte kraftigt ökade resurser stiills till förfogande. 

För egen del finner jag förslaget tilltalande. Det ligger också i linje med 

de principer som har lagts fast av flyktingkommissariatets exekutivkom

mitte. Det framstfir för mig som naturligt att den centrala utlänningsmyn

digheten alltid skall ha det yttersta ansvaret för bedömningen av asylan

sökningar och framstiillningar i övrigt om skydd niir politiska skäl anförs. 

under förutsiittning att detta kan ästadkommas utan allvarlig fördröjning av 

handläggning och verkställighet. Mot bakgrund av de synpunkter pfi förfa

randets närmare utformning som har lämnats vid remissbehandlingen vill 

jag emellertid föreslå vissa ändringar. Den ordning jag föreslår innehiir i 

sina huvuddrag följande. 

När en avvisningsgrund föreligger och polismyndigheten bedömer att en 

utlännings päståendc om risk för förföljelse eller risk for återsändande till 

krigsskadcplats eller straff for desertering eller krigsvägran är uppenbart 

oriktigt. får polismyndigheten meddela avvisningsbeslut. Detsamma giiller 

om en utlänning annars säger sig inte vilja återvända till hemlandet av 

politiska skäl m:h de omständigheter han åberopar är sådirna att de kan 

lämnas utan avseende. I beslutet skall polismyndigheten ange att det 

grundar sig på en sädan hedömning som nu har nämnts. Polismyndighetens 

avvisningsheslut hör emellertid inte vara omedelhart verkställhart. I stiillet 

skall polismyndigheten skyndsamt anmäla beslutet till SIV som likaledes 

skyndsamt har att hesluta om verket skall överta ärendet eller inte. Den 

prövning som skall ligga till grund för SlV:s beslut i övertagandefrågan hör 

enligt min mening enbart ta sikte pil om utlänningens påstående om risk för 

förföljelse eller därmed jiimförbart påstaende är uppenbart oriktigt eller - i 

fråga om den som annars siiger sig inte vilja återvända till hemlandet av 

politiska skäl - om de åberopade omständigheterna kan lämnas utan 

avseende. Är så inte fallet. skall SIV överta ärendet. Möjlighet bör finnas 

för SIV att överta ärenden även i andra fall. Övertar SIV ärendet bör 

polismyndighetens beslut anses som förfallet. I annat fall skall SIV besluta 

att ärendet inte skall övertas av verket. Ett sådant beslut får till följd att 

bestämmelserna i Ut IL om verkställighet av avvisningsbeslutet utan 

hinder av anförda besvär träder i tillämpning. Verkställighet skall dä 

skyndsamt ske. Beslut härom fattas av polismyndighet. 

En sådan ordning ger SIV det yttersta ansvaret för prövningen i de fall 

då utlänningen åberopar förföljelse eller annat sådant skäl av politisk natur 

som normalt skall föranleda ärendets överlämnande. Samtidigt har en 



Prop. 1979/80: 96 53 

s<idan ordning den avgjorda fördelen framför en absolut underställnings

skyldighet att iirendcn i vilka uppenbart ogrundade påstilenden görs kan 

avgöras förh;lll;mdcvis snabbt. Jag äterkommcr till denna fråga. Niigon 

besviirsr;i11 hör inte finnas i fråga om SIV:s avgörande med anledning av 

ett dit anmillt avvisningsbcslut. 

Som jag har niimnt skall SIV:s prövning i dessa fall avse endast friigan 

om förutsi1ttningar har förelegat för överlämnande av avvisningsärcndet. 

Verkets beslut att inte överta ärendet inverkar sålunda inte pt1 utlänning

ens riitt att i vanlig ordning hesviira sig över polismyndighetens avvisnings

heslut. Prövningen av anförda besvär kommer emellertid i allmänhet att 

ske först sedan beslutet har verkställts. I de fall då SIV har förordnat att 

verket skall överta iircndet. kommer detta som nämnts att prövas i samma 

ordning och under samma förutsättningar som om polismyndigheten från 

början hade överlämnat ärendet. Har undantagsvis besvär redan anhängig

gjorts filr de diirvid anses förfallna. 

För att ett sildant förfarande som jag nu har beskrivit skall kunna fungera 

praktiskt mf1ste det hos SIV inrättas en jourverksamhct av det slag som 

kommitten har föreslagit. Det är angeläget att den särskilda prövningen av 

anmiilda avvisningsbeslut ges en sådan prioritet, personalmässigt och i 

övrigt. att verkets avgöranden normalt kan meddelas inom loppet av några 

timmar friin det att ärendet anhängiggörs. Detta bör enligt min mening 

ocksil vara möjligt med hänsyn till arten av den prövning SIV skall företa. 

Kan avgörandet intt: träffas relativt omgående. föreligger normalt anled

ning till övertagande av ärendet för materiell prövning i vanlig ordning. Jag 

fiirutstitter därvid att polismyndigheterna och SIV på samma sätt som nu 

för tids vinnande begagnar sig av telefon. telex och andra förekommande 

tekniska hjiilpmedel. Verkets beslut bör meddelas skriftligen genom tele

gram. telex. telefax eller annat liknande sätt. Hinder bör inte möta mot att 

polismyndigheten dessförinnan underrättas om beslutet per telefon. Med 

ett sil utformat förfarande bör de svårigheter som RPS och SIV har pekat 

pit kunna bemästras. även om en viss fördröjning kan uppkomma av 

verkställigheten av avvisningsbeslut i uppenbara avvisningsfall. Det är 

enligt min mening inte önskvärt eller möjligt att göra undantag från <len 

föreslagna ordningen för avvisning som sker vid en internordisk gräns. 

Vad jag nu har sagt för mig över till frågan om formerna for en utlännings 

kvarhiillan<lc under den tid då SIV:s beslut inväntas. Kommitten föreslår 

att uthinningen skall få tas i förvar under tiden, även om de vanliga 

förutsiittningarna for förvarstagande inte föreligger. Någon hcsvärsrätt 

föreslås inte. Förslaget har mött en omfattande och enligt min mening 

viilgrundad kritik. 

Det är självfallet angeläget att SIV:s resurser disponeras så att den 

fördröjning som uppstår genom SIV:!! nu nämnda prövning blir så liten 

som möjligt och i allmänhet högst någon eller några timmar. Under vänteti

den bör normalt krävas att utlänningen finns omedelbart tillgänglig for 
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verkstiillighet av avvisningsheslutet niir SIV he'ilutar all inte ll\l.Tla av

visningsiirendet. I den miin det i1r mii_jligt hiir J"rii!!.;1n l•m utliinningL·ns 

uppeh<lllsplats liisas i o;amforst;ind med denne. I nk siillan torde fri1gan 

kunna lösas praktisk! pi1 detta siill. Polismyndigheten kant. ex. föreskriva 

all utliinningen skall uprehiilla sig pti viss plats. exempelvis i transithallen 

pä Il ygpla1sen eller i de lokaler i övrig.I diir passkllfllrollen sker. elln 

meddela annan föreskrift som syftar lill att ha uthinningen under 11prsikt. 

Saknas praktiska möjligheler all ordna uppsikten p;'1 detta eller liknande 

siitt eller iir det med hiinsyn till omsliindighelerna inte tillriiekligt med nu 

beskrivna :11giinkr. far pLlli-.mymligheten tillgripa de (ivriga \\'<tngsmedel 

som anges i Ut IL. Förvar far enligt s[iviil giillande som föreslagna hestiim

mclser tillgripas hl. a. niir det finns sannolika skiil for avvisning eller niir 

verkstiillighet av ett avvisningsbeslut iir aktuell och risk föreligger för att 

utliinningen h;lller sig undan. Jag vill emellertid unuerstryka att fiirvar inte 

biir tillwipas om uppsikten över lllliinningen tilfn:dsstiillande kan ordnas 

pil annat siitt. 

2.5 Bestämmelserna om avlägsnandl' a\' utlänningar. m. m. 

:! .5. I Inledning 

Utliinningskontrollen iir uppbyggd enligt tvii principer. dels slHTI en 

individudl kontroll. dels som en generell kontroll. 

Den individuella kontrollen avser att förhindra all en icke ön sk viird 

utliinning vistas i landet. Han kan antingen avvisas. utvisas eller förvisas 

enligt bestiimmelser i UtlL. 

Den generella utliinningskontrollen avser att reglera tillströmningen av 

invandrare. Sedan liinge har vi i vilrt land en reglerad arbetskraftsinvand

ring. Det hiinger samman med att vi eftestriivar att bereda den som accep

teras för invandring si:i goda arbets- och levnadsförhållanden som möjligt i 

vårt land och att ge honom eller henne skydd mot att siindas iviig niir de 

ekonomiska förhållandena i landet försiimras. De striivanden. sum <1vser 

att stiirka invandrarnas situation i viirt land. sätter med nödvändighet en 

griins för vära möjligheter att ta emot utliinningar som inte iir flyktingar 

eller i övrigt har ett beriittigat krav pil att fil stanna hiir. t. ex. en make/ 

maka eller mindcräriga harn. 

Regleringen av tillströmningen av invandrare åstadkoms genom all rege

ringen. enligt bemyndigande i Utll. har rätt att förordna att en utliinning 

inte utan tillstånd för resa in. uppehålla sig eller arbeta i landet. En 

utliinning kan avvisas om han inte har erforderligt pass och tillstånd att 

resa in i landet. Han kan förpassas om han vistas h~ir utan tillstånd. 

Förpassningsinstitutct kan ses som den negativa sidan av tillståmlssyste

met. Redogörelse fiir giillande bestiimmelser finns i betiinkandet tSOU 

1977: 28). Kortare väntetider i utlänningsiirenden Is. 50-52) samt i bctiin

kandet ISOU 1979: (;.:,1 Ny utlänningslag Is. 73-84). 
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En uthinning kan dessutom i vissa fall hli föremi\\ för hemsi111dnin)!. 

Enligt 71 ~ första stycket Ut IL far regeringen meddela best:immelscr om 

hemsiindande av en utliinning som upphiir socialhjiilp eller som hai· omhiin

dertagits enligt harnaviirdslagen I 1%0: 97). lagen om heredande av sluten 

psykiatrisk viird i vissa fall ( 1966: 293) eller 35~lagenI1967: 9401 an)!i.11.:nde 

omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. 

Utliinningsla)!kommitten har ingiiende granskat giillamk bestiimmclser 

om avliigsnande av utliinningar och tilliirnpningen av dessa ( hetiinkamkt 

s. 97-104). I hetiinkandet föres läs betydelsefulla iimlringar av giillande 

ordning. 

2 .5 .2 A 1Ti.rni11g 

I betänkandet erinrar kommitten om att den grundläggande principen all 

endast swnska medborgare har en ovillkorlig riitt att vistas i värt land fttr 
siirskild betydelse när frt1ga uppkommer om avvisning. Däremot for sam

ma princip mindre styrka niir det är fråga om utlänningar som har fatt 

vistas en viss tid i vårt land. Sveriges ansvar gentemot den som har 

accepterats som invandrare triider då alltmer i förgrunden. 

Avvisningsbestämmelsernas utformning är inte endast ett svenskt in

tresse. Pii grund av det gemensamma nordiska passkontrollomriidet har 

det varit nödviindigt att i möjligaste mtrn samordna avvisningsbestiimmel

serm1 i de nordiska länderna. Kommitten har ocksä i sitt arbete beaktat 

förslagen i den nordiska kommittens betänkande Utliinningspolitik och 

utlänningslagstiftning i Norden tNU 16/70). 

I fråga om förutsättningarna för avvisning enligt 18 ~ Ut IL. dvs. avvis

ning p~1 .fimndla gm11cler. föreslår kommitten endast smärre sakliga änd

ringar. De häriger samman med kommittens förslag att UT skall vara 

ordnat före inresan. I konsekvens hiirmed föreslås att den som saknar 

föreskrivet UT vid inresan skall kunna avvisas. Undantag skall som tiJi

garc har berörts gälla för flyktingar. nära anhöriga och vissa andra grupper. 

Som jag redan tidigare har berört i samband med frågan om införande av 

krav pä UT före inresan i Sverige ansluter jag mig till kommittens förslag. 

De övriga iindringar i friiga om avvisning på formella grunder som kommit

ten har föreslagit är av formell natur och jag återkommer till dem i ... am

hand med specialmotiveringen. 

Avvisning pä materiella Rrunder får ske enligt 19* UtlL. Det iir bl. a. 

fallet när utlänningen saknar medel för vistelsen här och hemresan ( /9 ~ I). 

Kommitten anser au bestämmelsen bör finnas kvar men tar samtidigt upp 

en fräga som har välla! osäkerhet vid tillämpningen. Frågan gäller huruvida 

avvisning kan ske av en person som under den tillständsfria tiden söker AT 

men har så mycket pengar au han klarar sig under denna tid. Genom att 

söka AT visar han emellertid att han tänker stanna kvar efter utgången av 

den tillständsfria tiden men all han behöver arbeta för att försörja sig under 

sin tänkta vistelsetid i Sverige. Enligt kommittens uppfattning bör avvis-
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ning kunna skt: i en siidan situation. De remissinstanser som har berört 

fr;igan delar k11mmi11ens uppfattning. I llera yttranden framh{1lls vikten av 

ett klarbggande pii denna punkt. Även jag anser att avvisning enligt det 

n;1mnda lagrummet skall kunna ske ocksä i fall dit det efter inresan. men 

under den tremiinadersperiod d{1 avvisning far ske. framkommer omstän

dighelcr som giir det antagligt. att utliinningen avser att stanna kvar utöver 

den uppeh{1llstillstiindsfria tiden och saknar medel för sin avsedda vistelse 

hi1r. Sil torde inte siillan vara fallet niir utliinningen ansöker om AT. En 

h:dömning av utli\nningens avsikter måste givetvis ske i varje särskilt fall. 

Enligt /<i~ 2 Uti!. kan en utliinning avvisas om han tänker söka sitt 

uppehiilk hiir eller i ett annat nordiskt land och del skiiligen kan antas all 

han inte kommer all iirligen försörja sig. Detsamma giiller enligt /9 ~ 3 

samma lag hetriiffande en utlänning som under de niirmasl föregiiende två 

aren har iignal sig iil viss angiven asocialitet eller brottslighet. Dessa 

avvisningsgrunder har anviints myckt:l sällan. Enligt kommitten saknas 

anledning att i avvisningssituationen avstä från möjligheten att hindra en 

utl;inning som bedriver siidan verksamhet som avses i 19~ 3 (otukt. kopp

leri och olovlig införsel eller utförsel) att komma in i landet. Dessa omstän

Ji!_!heter ryms emellertid inom den i 19 ~ 2 angivna avvisningsgrunden och 

utgör specialfall av denna. Kommitten föreslfir därför att 19 ~ 3 UtlL utgår. 

Den omsliindigheten att en utlänning, som vill resa in i Sverige, under de 

senast förflutna tvä iiren har yrkesmässigt ägnat sig åt prostitution. kopp

leri eller olovlig införsel dlcr utförsel utgör ett starkt indicium på att 

utl~inningen inte kommer att här försörja sig på ett ärligt sätt. Är siidana 

omstiindigheter kända for polismyndigheten. kan sålunda avvisning ske 

enligt 19 ~ 2 Uti!... Det finns emellertid också åtskilliga andra omsUindighe

ter som kan medföra samma bedömning. Jag delar därför kommittens 

uppfattning att det är bättre att behålla endast den vidare avvisningsgrun

den i punkten 2. n~imligen att avvisning får ske när det skäligen kan antas 

att utliinningcn inte kommer att försö1ja sig pä ett ärligt sätt. 

I fri1ga om avvisningsgrunden i /9 * 4. vilken avser den som tidigare har 

dömts till frihetsstraff och sk~iligen kan befaras fortsätta brottslig verksam

hel. förcslilr kommitten en mindre ändring i anslutning till ett förslag av 

den nordiska kommitten. Den förordar att bestämmelsen kompletteras 

med en möjlighet att avvisa en utlänning. som på grund av annat särskilt 

förhiillande iin att han tidigare har dömts till straff. kan antas komma att 

hegii hrott i landet. Jag ansluter mig till förslaget. 

lktriiffande iivriga avvisningsgrunder föreslår kommitten inga ändring-

ar. 

I anslutning till hestiimmclscn i 19 * sista stycket om att avvisning inte 

för ske av den som har visering eller UT framhåller kommitten att det 

enligt dess uppfattning inte hör anses föreligga något hinder att avvisa den 

som har han visering men vars visering har löp! ul. när avvisningsfrågan 

prövas. Bland de lillämpandc myndigheterna råder olika uppfattningar om 
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bestiimmelscns innebörd. Vid remissbchandlingen har kommittens upp

fallning viill;.omnats m:h önskemål framställts om ett u\\alande i propositio

nen av denna innebönl. Enligt min mening st[ir kommittens uppfattning i 

god övercnsstiimmdse med den nämnda bestämmelsen. Med hänsyn till 

att skilda uppfattningar har förekommit. föreslår jag att bestiimrnelsen 

förtydligas sil att det framgfö· att undantaget endast avser den som vid 

avvisningstillnilkt har iinnu giillande visering eller UT. 

Ett avvisningsbeslut kan i dag inte förses med förbud för utlänningen att 

under viss tid ilterviinda till Sverige. Kommitten föreslår att en sihlan 

möjlighet sl;.all infiiras eftersom det enligt kommitten har visat sig finnas 

behov av detta. Avvisningsbeslutet är nämligen i annat fall i sin helhet 

konsumerat niir utliinningen har lämnat riket. Detta har hittills medfört att 

t:tt nytt avvisningsförfarandc har fått inledas. om utlänningen återvänder 

hit. Förenas avvisningsbeslut däremot med ett återreseförbud under viss 

tid. kan avvisningsbeslutet under denna period verkställas pä nytt när 

utliinningen försöker ta sig in i Sverige. 

Ett llterreseförbud bör enligt kommitten inte ges när utlänningen avvisas 

därför att han har glömt sitt pass. saknar visering eller i övrigt när han bör 

ha möjligheten att inom kort återvända till Sverige. I allmänhet bör möjlig

heten att förena avvisningen med ett återreseförbud begränsas t. ex. till 

sildana fall d{1 utlänningens skiil att stanna i landet tidigare har prövats i 

flera instanser och det finns anledning att anta att han ändå avser att 

försöka ta sig in illegalt i Sverige. I normalfallet föreslås längre tids återre

seforbud än tre månader inte böra förekomma. 

Förslaget har tillstyrkts främst av RPS och ett antal polismyndigheter. 

J K har stiillt sig tveksam till bestämmelsen medan socialstyrelsen och SIV, 

pil olika grunder. har avvisat förslaget. Socialstyrelsen befarar att möjlig

heten att meddela återreseförbud i vissa fall kan leda till allvarliga rättsför

luster för asylsökande. som därigenom riskerar att avskäras frfm att fft sin 

sak prövad på nytt fastän nytillkomna omständigheter skulle ha medfört 

asyl. SI V p.:kar på att information till polismyndigheterna om återreseför

budet knappast kan hinnas med på den korta tid - tre månader - som 

förbudet normalt gäller och på att antalet fall där ett återreseförbud iir 

motiverat torde vara fft. 
Jag delar uppfattningen att värdet av en möjlighet att ge återreseförbud i 

samband med avvisning iir begränsat. Jag vill erinra om att kommitten 

framhåller. att ett återreseförbud knappast kan komma ifråga annat än i 

vissa speciella situationer. dä för övrigt avlägsnande vanligen sker pä 

annat sätt än genom avvisning. Risken för rättsförluster för skyddsbehö

vande utlänningar eller för hona fide turister kan man inte heller bortse 

frän. En möjlighet för polismyndigheten att i samband med avvisning 

förbjuda föerinresa inom viss tid torde vidare fä förenas med en rätt för 

samma myndighet att upphäva förbudet. I stället för den vanliga avvis

ningsprövningen kommer polismyndigheten då i många fall att, på anförda 
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sk;il. fo prii\ a ;ivc11 frilgan 0111 upph;1vamk av iiterrcsdiirbudet. Jaµ iir 

diirfiir inte heredd all fiin:slii alt mö.ilight•ten till iitern:•sefiirbud vid av\ is

ning inhirs i UtlL. 

I det fiireg;iende har jag angett att avvisning kan ske pii formella uch pii 

rn;iterii:lla grunder. Avvisning p;1./im11d/ gr1111d skall i Jag ske vid utliin

ningens ;1nkl>rmt till riJ.;et i:ller innm en vecka diirefier. Om utJ;inningen 

i11tc· har inrc·si:hd1andlats fi1r avvisning pii 'iiidan grund 'ike niir utliinningcn 

fi)rsta g;ingcn uppsiiker eller antriiffas av en plllismyndighet. Avvi'ining for 

dl>Ck aldrig .ske senare (in tre rni1nader friln inresan. Avvisning pii 111111aid/ 

gmnd skall ske n;ir utl;inningcn ankommer till riket i:ller inom trt· rniinader 

lriin ankomsten. 

Rl'.S. SIV och ett <llltal pl)lismyndigheter har i sina yttranden hegiirt att 

lkn nuv;1r;111de trerni1nader.sgriinsen avskaffas. Man framhiilkr alt tidsbe

griinsningen i praktiken har meJfort ;1tt m;inga utlimningar hiilkr sig dolJa 

under den fi.irsta trem;inadersperiliden fiir all undg;i risken fi.ir avvisning. 

Dii1 efter rnaste avbgsnande ske genom förpassning. vilket i allrniinhet 

innehiir all en evt·ntudl verkstiillighet ligger l~111gt fram i tiden. En plllis

rnvndighet menar alt ett silipande av tidsbegriinsningen 1'an leJa till alt 

utliinningar ;.;om nu häller sig dolda kommer alt anmiila -.ig till plilisen 

tidigare. 

De nuvarande besUimmelserna om tidsfristen för avvisning pi1 formi:ll 

µrund infördes <ir 1977 med verkan fr. o. m. den I juli samma tir tprop. 

197h:77: 132). De-;~förinnan kunde avvisning pil formella grunJer ske en· 

dast vid ankomsten eller .. omedelbart diirefter". Andringen föranleddes 

av en framst:illning fr;m SIV. I denna framhöll verk<.'.l all ulli111ningar som 

h.om till Sverigi: utan UAT och som ville stanna här undvek att ta kontakt 

med polist>n under de första tio dagarna cfkr inresan. Syftet med reformen 

var att genom en rllstriiekning av tiden för avvisning av formella skiil 

motverka den av SIV niimnda tendensen. Att döma av RPS. yttrande i 

delta iircnde har iindamälet med 1977 tirs iindringar inte uppn;itts. 

De förh:l.llanden som RPS pekar pii iir sjiilvfallct inte önskviirda. Jag iir 

emellertid inte beredd all gii med pii e\I sll)pandc av den nyligen införda 

tremanadcr.-;griinsen. Lkt ligger i avvisningsinstitutets natur att heslut skall 

triiffas inom rimlig tid fdn inresan. Det torde llCksi\ vara fallet i de llesta 

stater och giiller i de övriga nordiska liinderna. Uppkommer frågan om 

avliigsnanJe av en utWnning. som har varit i landet under en liingre till. bör 

avliigsnandet beslutas av den centrala utliinningsmynJigheten och ske i 

form av förpassning (utvisning enligt terminologin i den nya UtlU. Detta 

hör enligt min mening giilla iiven niir utliinningen har hiillit sig gömd. 

I ett hiinseende har kommitten föreslagit en viktig föriindring av avvis

ningsiirenJena~ handliiggning. Befogenheten fi.ir polismyndigheterna att 

intill tre miim1der friin ankomsten avvisa en utlänning på materiella grun

J1::r. iiven om han har passerat genom passkontrollen. fliresl{1s avskaffad. 

Beslut i dessa fall förcsfas i stället fft medd1das av SIV som utvisningshe-
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slut. Tanken bakom förslaget iir den j:.ig förut niim11de. niirnligl~n att till 

;1vvisni11g hiir hiinföras endast avliigsnandcn som sker i anslutning till 

inresan. Diirtill kommer avvisning som sker niir en icke inresebehandlad 

utl<inning forst antriiffas. om detta sker innm trernfö1adersperil1den. 

S;iviil RPS och SIV som en rad polismyndigheter har tagit a\st<"ind fdm 

förslaget. Enligt deras mening fungerar den nuvarande ordningen all polis-

111yndighct beslutar i dessa fall tillfredsstiillande. I de llcsta fall iir det fri1ga 

0111 utliinningar sPrn saknar medel for sitt uppehiilk lJCh som aeceptnar att 

resa tillhaka. lk niijdforklarar sig i hctvdande utstriiekning. varefter verk

stiillighet kan ske. Med den föreslagna ordningen skulle avliigsnandeiiren

dcna oniidigtvis komma att dra ut pit tiden genom att iiremkt efter plilisut· 

redningl'n skall prövas av SIV. I miinga fall skulle det hli nödviindigt all ta 

uWinningar i förvar i viintan pii SIV:s heslut. 

.lag har frim prim.:ipiella utg{mgspunkter sympatier för den ordning som 

kommitten har föreslagit. Avgörande hi1r emellertid vara vad som utgi)r 

den mest praktiska lösningen. Oe synpunkter som remissinstanserna har 

an fort viiger enligt min mening tungt. Jag finner diirför inte skiil att föreslft 

niigon ändring pii denna punkt i förh~illande till vad som giiller nu. Polis

myndigheterna bör diirför ocksä i fortsättningen Ht besluta om avvisning på 

materiell grund under de fiirsta tre miinaderna friin inresan. 

Mot kommittens förslag att en polismyndighet i vissa begriinsade fall 

skall fii möjlighet all upphäva sitt avvisningsheslut har jag ingen invänd

ning. Jag föresl;ir allts~i att detta för ske. om efter heslutet nya omstiindig

heter intriiffar eller hlir kiinda. som medför att heslutet uppenbarligen inte 

hingre bör giilla. 

~ ··' .3 Fiirpas.rning 

I friiga om förpassningsbestiimmelserna har nyligen genomförts ändring

ar. Dessa lriidde i kraft den I juli 1978 tprop. 1977178: 90). Ändringarna 

innebiir alt SIV samtidigt med att verket liimnar en ansökan om UT utan 

hifall skall meddela beslut om förpassning. Endast när synnerliga skäl 

fi.ireligger skall verket underliita att i det sammanhanget meddela förpass

ningsheslut. 

Kommitten erinrar om att förpassningsiirendena kommer att ändra ka

raktiir om dess fiirslag om krav pit UT före inresan genomförs. Avsikten iir 

all prövningen i ett förpassningsärende i fortsiittningcn i huvudsak skall 

vara av formell art. Därigenom bör enligt kommitten viintctiderna kunna 

flirkortas ytterligare. 

I ett avseende föreslår kommitten en ändring i sjiilva forpassningsbe

sUimmel..,erna. Ett förpassningsheslut bör i framtiden innehålla förbud för 

utlimningen att under viss tid. minst ett halvt ar. iitervända till Sverige utan 

tillstilnd av SI V. Endast om det föreligger siirskilda skäl skall förhud inte 

ges. I dag iir ordningen i stället den all aterreseforbud skall ges endast niir 

det föreligger siirskilda skäl. 
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Fiirslaget har i allmiinhet liimnats utan erinran. I ett vtlrande fl\rordas alt 

nuvarande ordning hihehälls medan i i.:tt annat fi\rhudstidi.:n fi1n:sliis nor

malt vara ett iir. Fiir egen den anshlli:r _jag mig till kommittcftiI"'·dagL'I. 

2.5..I Fii1Ti.rni11g 

En utHinning kan enligt :?.h od1 27 ~~ UtlL förvisas om han har hq:att 

hrntt av viss s\'iirhl'lsgrad. En ytterligare flirutsiittning iir i allmiinh..:t att 

risk föreligger för fortsatt hrnthlighet. Niir domstolcn hediimcr om för

visning skall ske ;.kall den ta hiinsyn till utHinningens levnads- Llch famil,i..:

förhållanden oeh Uingden av hans vistelse hiir. Den stllll har haft pcrm;t

nent uppeh[illstillst;'111d !Pl!Tl sedan minst ett fa eller holt hiir i mins! fcm 

:'tr för förvisas bara om det finns synnerliga skiil. Niir domstolen hesuim

mer straffet skall den tn hiinsyn till det men som utliinningcn lider av 

forvisningcn. 

Kritik har unda lirens lopp riktats mot gällande förvisningshcstiim

melser. Kommitten redovisar kritiken oeh exemplifierar hestiimmelsens 

tillämpning pa s. 139-144 i betiinkandet. I korthet kan inviindningarna 

sägas ta sikte p[1 följande förhållanden. Beaktandet av mi:nct lcder till 

orättvisa gentemot andra dömda niir det visar sig att fiirvisningcn inte kan 

verksrnllas på grund av politiskt vcrkshillighetshindcr. Eftersom nnnlhor 

inte kan fö PUT dröjer det i deras fall lång tid innan den hegriinsning 

inträder som ligger i kravet på synnerliga skiil. Ett förvisningsheslut som 

inte kan verkställas blir ändå bestående under mycket liing tid innan dl'I 

upphävs. Detta medför stora oliigenheter för den förvisade. Dessutom har 

det ibland gjorts gällande att domstolarnas praxis varit oenhetlig och 

onödigt sträng. 

Kommitten erinrar om att utländska medborgare som hor i Sverige som 

en följd av de senare årens reformarbete i allt !lera hänseenden .iiimstiills 

med svenska medborgare. Den anser det därför naturligt att iiverviiga 

inskränkningar i möjligheten att avlägsna invandrare ur landet. Medborga

re i ett annat nordiskt land har i högre grad iin andra utliinningar fatt samma 

rättigheter som tillkommer svenska medhorgare. Beträffande nordborna 

bör därför enligt kommitten övervägas inskränkningar i fiirvisningsmiij

ligheten utöver vad som kan komma att gälla för övriga utliinningar. Det 

bör dock inte komma i frilga att upphäva bestämmelserna om förvisning 

när det gäller invandrare. Om en u!Hindsk medborgare. som är bosatt hiir. 

gör sig skyldig till allvarlig brottslighet här. bör samhiillet enligt kommit

tens mening ha möjlighet att reagera med - förutom brottspiifoljd - ett 

beslut om avlägsnande av uWinningen frän landet. Det finns enligt kommit

tens uppfattning inte heller pt1 detta omriide anledning att överge den 

princip som ligger till grund för v[ir nuvarande utlänningslag. niimligen den 

att det endast är svenska medborgare som har en ovillkorlig rätt att vistas 

här. Inte ens beträffande nordbor - som i så hög grad i övrigt jiimstills 

med svenska medborgare - finns tillräcklig anledning att helt frilngil den 

principen. 
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De allmiinna ,.iirderingar som kommitten salunda uttalar har mött !,!illan

de hos mainritelL'll bl<tnd remissinstanserna. LO framh;lller s{ilunda att 

fiir-;la!,!el biir se-, snm en kunsekven'> av den under senare tid fiirda invand

rin!!'>rnlitiken. Fiirslaget siig-, !!e L'n iikad trygghet for de invandrare och 

invandrarbarn -,om h<1r föredra!,!it att bibehiilla medbllrgarskaret i sill 

ur-,prungsland. Niigra remissinstan-,er vill gi·i liingre iin kommitten. Svens

ka tlyktingriidet anser alt fiirvisningen iir ett inhumant straff som inte hiir 

hemma i ett demokratiskt riittssystem. N<igra remissinstanser tliresliir att 

nordiska medbnrgare undantas friin möjligheten till fiirvisning. A andra 

-,idan menar niigra iiklagar- och rolismyndighcter att nuvarande bestiim

melser <ir uttryck för en riktig avviignin!! mellan meJhorgarnas och utliin

ningarnas intres-;e och motsiitter sig diirfiir iindring. 

Aven _jag delar det synsiitt som kommitten har gett uttryck för och det 

stora llcrtalet rcmi-.sinstanscr har anslutit sig till. Förvisningsmöjligheter 

m;°1ste finnas kvar men det iir angeliiget att som ett led i invandrarpulitiken 

hegriinsa dess anviindning r<i utliinningar som har rotat sig i v!1rt land. Den 

niira samhörigheten mellan de nordiska liinderna och den omständigheten 

att Norden utgiir ett gcmensaml passkontrollomrt1de talar för att nordbor i 

stiirrc utslriickning iin andra utliinningar undantas från miijligheten till 

förvisning. Att helt utesluta den möjligheten bör dock inte komma i fr<°1ga. I 

det fiil.iande avser jag att niirmare gii in på förulsiittningarm1 fiir att en 

utliinning skall kunna förvisas. Dessförinnan vill jag niinma att jag. liksom 

en enig remissorinion. delar kommittens uppfattning att allmiin domstol 

liksom hittills skall fatta beslut i fräga om avlligsnande på grund av brott. 

Jag vill i denna del i övrigt hiinvisa till vad kommitten anför rii s. 192-194 i 

betiinkandet. 

I friiga om 111·grii11.rni11gc11 m· den hrntt.1'/ighet som s/.:.all /.:.111111a{i'ira11/cd11 

.fi'i1Ti.rni11g får jag hiinvisa till de överväganden som kommillcn redovisar 

p;i s. 14."i i hetiinkandct. Kommitten kommer fram till att nuvarande ord

ning. enligt vilken fiirvisningmö.iligheten knyts till den pilföljd som kan 

följa pii brottet. har siidana fördelar framför andra metoder att den bör 

behiillas. För niirvarande kriivs för förvisning att fängelse i mer iin etl iir 

kan följa pil brottet. Kommitten förordar att den regeln hchiills. Jag anser 

den hedömningen vara riktig. Skulle griinsen i stiillet siittas vid t vt1 iirs 

fängelse. skulle niimligen miijligheterna bortfalla att förvisa en utliinning 

som vid tillfälligt bc~ök hiir gör sig skyldig till stöld eller 111isshandel. 

Liksom hittills bör. som ocksä kommitten föreslagit. normalt kriivas att 

brottet i det siirskilda fallet skall vara allvarligt. 

Jag delar ol'.ks<I kommittens uprfattning att det nuvarande kravet pil att 

risk skall föreligga för fortsatt brottslighet bör finnas kvar. Vid friimst 

siirskilt allvarliga viildsbrott bör emellertid förvisning liksom hittills kunna 

ske oheroende av s<ldan risk. 

De frågor som står i centrum för kommittens överväganden avser hii11-

srnstaga11dct till 11t/ii1111i11gn1.1· ln·nads- och .f(1111ilj(fi'irhiillwu/c11 och den 
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tid 111/ii1111i11r.:<'ll har 1·is1ar.1 hiir. Ktimmitt0n understryker starkt de sviirig

hL'ler som förvisningen lllL'dliir fiir L'\1 ullilnning som har hunnit ctal:ikra -;ig 

hiir. Familjen drabbas ofta h:irt ul.'.h friigan om förvisning hiir diirför prövas 

mot den skada \ldl oli1genhet som kan v:dlas den förvisades familj. Hiinsyn 

bör enligt kommiu.:n <11.'.k"a tas till utliinningens s\l1.:iala situation i övrigt. 

Även om han inte har familj hiir iir det enligt kornmittens mening rimligt att 

hirnsvn tas till om han i iivrigt lc\'t under <>rdnadc forhiillanJen i Sverige. 

Hans arbets- od1 hostadsforhiillamkn "lir Lliirför beaktas. Om han iir 

arhetsliis od1 detta beror pii <llllst:indighetcr som han inte n'ider iiver, skall 

det förhiillalllkt inte läggas honom till lasl vid bedömningen av friigan om 

förvisning. 

Redan enligt nu giillande bcsti!mmclser skall hiinsyn tas till de fiirfoillan

dcn som kommill0n framhitller. Ja!! anser det <ind;i angeliigct att understry

ka vikten av all största möjliga hiinsyn tas till utl:inningens och han-; familjs 

soi:iala situation. De synrunklcr som kommitten anför kan jag fullt ut 

ansluta mig till. 

Detsamma gillkr kommittens hediirnning av liingden av den vistelsetid. 

efter vilk;,:n förvisning endast far ske om det f\ircligger synnerliga skiil. Det 

starkare skydd som nu intriider efter fem i'tr hiir siilunda i fortsiittningen 

intriida redan efter tre :"trs vistelse hiir. Den nuvarande begränsningen i 

fr;lga om den som har l'l!T hör vidare behilllas. Niirmarc bestiimt hör 

synnerliga skiil kriivas fi.lr all förvisning skall ni ske av den som när <ltalet 

viicktes sedan minst ett iir hade PUT eller som d~t lagligen hade vistats här i 

minst tre i1r. En s~tdan bcgriinsning sammanfaller. som kommitten och RÄ 
pilrckar. med villkt,ren fiir kommunal röstr;itt o..:h valharhet i kommunal

val. 

Niir det giillcr invandrnre fr<lr1 ett annat nordiskt laml rnreslär kommitten 

att del inte föreskrivs n{1gon minsta tid för vistelsen här. innan den he

griinsning intriider som ligger i kravet ril att "synnerliga skiil" skall förelig

ga för att domstolen skall kunna Jiima till förvisning. Det avgörande för 

bedömningen av om en mlldbu iir all betrakta snm invandrare skall i stället 

anses vara om han har kommit hit för bosiittning och etablerat sig här. t. ex 

fäll arbete och bostad, tagit hit sin familj och liitit barnen biirja skolan. 

Kornmitten anser emellertid att del nu framförda förslaget även bör prövas 

mot hakgrund av vad som kan komma att giilla för svenska medborgare i 

IJanmark, Finland och Norge efter den översyn av respektive lands utliin

ningslagstiftning som nu riig<lr i dessa liinder. 

Kriminalvi\rdsstyrclscn menar att förvisningsmöjligheten borde kunna 

avskaffas när det giillcr nordbor. RA ger uttryck för samma synpunkt men 

anser sig ändii. i fri'1nvaro av en samordnad nordisk invandringsrolitik och 

en enhetlig kriminalptllitik. inte kunna förorda en srtdan ordning. De äkla

gare neh polismyndigheter som har yttrat sig i frågan har i allmiinhct den 

motsatta inställningen och anser förslaget alltför lfmgtgflcndc. 

Fiir närvarande är en nordho siimre stiilld än andra utHinningar i förvis-
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ningssammanha11g. Et°IL'rsom han inle hd1över och diirfiir intL' heller l";ir 

l'l.'T. mfisll' han vara hosall hiir i fem fir innan hans stiillning stiirk" i 

l"iirvisningssammanhang. Detta iir s.1iilvfaikt inte rimligt. Det rr:1111st;ir S(llll 

siirskilt ol illfredsstiillande mot hakgrund av den niira samhiirighet sPm 

riid<.:r mellan \':\ra liimkr och spm har tagit sig uttr~·ck i bl. a. en gemensam 

nordisk <1rheh111arknad. ;\andra sidan anser jag det inte ni\dviindigt eller 

önskviirt alt !!ii s;i liingt som kommillen har fiireslagit. '>iirskilt 11101 hak

gn1nd av ;itt ni1gon mohvarande ordning inte iiven·i1gs fiir svenska med

horgare i de iivriga nordiska liinderna . .lag l"i.lresliir i sUillet att kra\et pii 

förekomsten av synnerliga skal i fniga om nordhor skall intr:ida fiirst dicr 

nf1gon tids hnsiittning i S\·erige. En liimplig hegriinsning erhiills enligt min 

mening med ett krav pii t vii iirs hnsiittning hi1r. Tiden kommer diirvid att 

motsvara tiden för ell iirs innehav av PL~T. Den sammanfaller iiven med 

den vistclstid som kriivs för naturalisering av en nordh,1 i Sverige. 

Kommitten tar siirskilt upp fr{igan om förvisning skall kunna tillgripa' 

betriillamk en invandrare som har kommit hit som barn dlt:r mycket ung 

och har fall större delen av sill liv priiglat av flirhållandena i Sverige. Det 

skulle enligt kommillcns uppfattning vara synnerligen stiitande all avli1gs

na honom hiirifriin. iiven om han gjort sig skyldig till allvarlig hrollslighet. 

Jag delar den asikten. I likhet med kommitten anser jag att siidana invand

rare över huvud taget inte hiir avliigsnas hiirifdn rii grund av beg{111get 

brott. 

I hetiinkandet gitr kommitten niirmarc in P•t i1111chiircll'll (/\' llll S\'/l/11'1"1ig11 

skiil skall fiirc/igga för att förvisning skall fil ske. Ett siidant sbi anges 

vara all brottsligheten iir sitrskilt allvarlig. Kommitten lämnar ocks{1 pils. 

149 och l.'iO i hetiinkandet sina synpunkter pii viirderingen i hl. a. förvis

ningssammanhang av l)lika slags kriminella handlingar. Sammanfattnings

vis anför kommitten att brott mot person. s;i~tim mord och dritp samt sv;\ra 

integritelskriinkningar. sjiilvfallet utgör en iiven i detta sammanhang yt

terst allvarlig hrottslighet. Organiserad brntlslighct. diir giirningsrniinnen 

systematiskt med tllika metoder o;kaffar sig sjiilva en ekonomisk vinning pa 

enskildas eller pil samhiillcts hekostnad. hör enligt kommitten ocksi1 höra 

hit. Kommitten syftar pil bl. a. ekonL>111iska brott s[isom skatte- l.lch g;ilde

när~brott av allvarligare arl. /\ven brottslighet som medför stora skadecf

fekter. l. ex grovt narkotikahrott och grov varusmuggling av narkotika. 

riiknas in i samma kategori. Dessa allmiinna bedömningar.som har liimnats 

oemotsagda av remissinstanscr. framsti1r för mig i princip som viilgrun

Jade. Givet iir dock att omstiindighcterna i det särskilda fallet alltid mi1ste 

beaktas. 

För närvarande dömer domstolarna inte siillan till förvisning trots i11-

1·ii11d11i11g 0111 politiskt _tlrktingskap. Det kan ffi till följd att förvi-;ningshe

slutct inte kan verkstiillas. Denna domstolspraxis hiinger hl. a. samman 

med sviirighL'tcr för domstolarna att gi\ra självstiindiga tlyktingskapshe

dörnningar. Som kommitten visar (s. I .'i I i bcHinkandetl intraffar det emel-
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lertid i praktiken s~illan att en förvisningsdom föranleder prövning 1 

verkstiillighctsärendet (lCh i ytterst få foll att verkstiillighetshinder vid en 

siidan prövning visar sig föreligga. 

Genom det förslag till en flyktingförklaring som jag i det föregiiemk har 

redogjort för kommer emellertid saken i ett nytt läge. Jag för i denna dd 

iiven hänvisa till kommittchctänkandet s. 152-154. Enligt kommitten~ 

förslag, som jag ansluter mig till, skall den som har fatt en llyktingförkla

ring. dvs. den som av SIV eller regeringen har tilliltits att stanna diirfor alt 

han iir flykting. och vars flyktingstatus inte har upphört inte dömas till 

förvisning. Diirigcnom undgår man att frågan om politiskt verkställighets

hinder uppkommer i dessa fall. De förhållanden som sålunda skall beaktas 

i rättegängen framgår av uthinningens personakt och kan lätt konstateras 

av SIV på hegiiran av äklagaren och domstolen. I de fall däremot chi 
utlänningen saknar flyktingförklaring - vilket bl. a. giiller for dem som har 

kommit före de nya bestämmelsernas ikraftträdande - bör. som kommit

ten har föreslagit. domstolarna liksom nu döma till förvisning när det finns 

skäl till delta. Eventuellt verkställighetshinder får i stället pf1 samma siitt 

som nu prövas när verkställigheten iir aktuell. Jag anser dock i likhet med 

kommitten att domstolen bör kunna underlåta förvisning i situationer chi 

det för domstolen framstår som uppenbart att den åtalade iir flykting och 

att förvisningen därför inte kommer att kunna verkställas. 

Den ordning som jag nu har beskrivit är försedd med ett undantag. En 

flykting som har gjort sig skyldig till synnerligen grov brottslighet m:h som 

diirigenom har visat att hans fortsatta vistelse här skulle innebära en 

allvarlig fara för ordning och säkerhet har enligt 54 § Ut IL förverkat 

asylrätten. Enligt paragrafens första stycke kan fi.irvisningsbeslutel verk

ställas om den dömde genom synnerligen grov brottslighet har visat att 

hans fortsatta vistelse här skulle innebära en allvarlig fara för allmän 

llrdning och säkerhet. Verkställighet får emellertid inte ske om den förföl

jelse som hotar honom innebär fara for hans liv eller pf1 annat sätt är av 

särskilt svår beskaffenhet. Enligt 54 ~ andra stycket UtlL gäller all en 

flykting som genom sin verksamhet är farlig för rikets säkerhet alltid kan 

avlägsnas härifrån. Flyktingens intresse av att blir kvar här och ittnjuta 

skydd underordnas således rikets säkerhet. När det är fråga om sådan 

brottslighet som anges i 54 ~ UtlL bör därför domstolen normalt döma till 

förvisning när detta är motiverat utan hinder av att utlänningen är flykting 

och har fått en flyktingförklaring. l verkställighetsärendet får senare prö

vas om förvisningsbeslutct kan verkställas. I detta fall är det regeringen 

som fattar beslut i verkstiillighetsärendet. Står det för domstolen klart att 

flyktingen riskerar dödsstraff i hemlandet. bör dock någon förvisningsdom 

inte meddelas. 

Före tillkomsten av nuvarande Ut IL var det länsstyrelserna som besluta

de om utvisning med anledning av brott. I samband med att beslutanderät

ten fördes över till domstol föreskrevs att det men 11tlii11ni11Rc11 lider Renom 
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al'liip11a11de1 skall beaktas när övriga påföljder bestäms. Bestämmelsen 

innebär att utlänningen i allmänhet får kortare straff än han annars skulle 

ha fått. om domstolen finner att hah lider men av förvisningen. Mot 

bakgrund av att det med nuvarande ordning uppkommer orättvisor mellan 

personer som döms för samma eller likartade brott och att man vid andra 

former av avlägsnande inte beaktar det men utlänningen lider om han 

avlägsnas härifrån anser kommitten att bestämmelsen i dess nuvarande 

utformning hör utgå. Kommitten pekar ocksf1 på att de som i fortsättningen 

skall kunna avlägsnas från Sverige i första hand är tillfälliga besökare. Man 

kan enligt kommitten inte generellt påstå att dessa lider skada av någon 

större betydelse genom förvisningsbeslutet. Även om sålunda hänsyn inte 

längre borde tas vid straffmätningen till det men en utlänning lider av 

förvisningen. bör detta enligt kommitten inte hindra att domstolen låter 

valet av påföljd påverkas av att utlänningen också döms till förvisning. 

I denna fråga har kritik från flera håll framförts under remissbehandling

cn. Flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig har framhållit att 

förvisningen utgör en påtaglig börda för den dömde. Man har därvid pekat 

inte bara på det förhållandet att utlänningen tvingas lämna landet och inte 

på lång tid får återvända hit utan också på att en förvisad under straffav

tjänandet är sämre ställd än andra intagna i fråga om bl. a. placering i 

öppen anstalt och rätt till permissioner. Några remissinstanser framhåller 

vidare att den orättvisa, som kan uppkomma när en utvisad med hänsyn till 

förvisningen döms till ett lägre straff än en annan person som har begått 

samma slags brott och förvisningen senare inte verkställs, får minskad 

betydelse om flyktingar inte längre får dömas till förvisning. 

Den undersökning som kommitten har gjort ger enligt min mening klart 

vid handen. att den praktiska betydelsen av det nämnda rättviseproblemet 

har betydligt överskattats. Med hänsyn hiirtill och till de förslagjag har lagt 

fram om beaktandet av flyktingstatus i samband med brottmål i vilka en 

utlänning är åtalad anser jag inte att det finns anledning att ta bort den 

nuvarande bestämmelsen om beaktande av förvisningsmenet. Om detta 

inte fick beaktas skulle utlänningarna onödigtvis komma att bli sämre 

ställda i påföljdshänseende än andra dömda. Inte heller finner jag anled

ning att överväga en ordning för omprövning av brottspåföljden när förvis

ningen inte har kunnat verkställas, som en remissinstans har föreslagit. 

På s. 156- 158 i betänkandet utvecklar kommitten närmare pli l'i!ket sätt 

.fi"irl'isninK hiir kunna .fiJrenas med olika hrottspil_{i"i/jder. De överväganden 

som kommitten därvid har gjort har i allt väsentligt lämnats utan erinran av 

remissinstanserna. Även för egen del kan jag ansluta mig till kommittens 

synpunkter utom så till vida att jag anser att förvisningsmenet skall beaktas 

vid bestämmandet av brottspåföljden. 

Slutligen vill jag ta upp frågan om fi:irhudet för en Fin·isad 11tlii11ninR att 

återinresa i Sverige. Enligt 28 ~ UtlL skall domen eller beslutet om förvis

ning innehålla förbud för utlänningen att återvända till riket. Förbudet får 
5 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 96 
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av domstolen hcgränsas till all gälla viss tid. Huvudregeln iir alltsii att 

fiirhudet att r1tcrvända saknar tidshegriinsning. Kommittens undersökning 

visar emellertid att domstolarna i varje fall under senare år har kommit alt i 

stor utsträckning använda sig av möjligheten att tidshcgriinsa förbudet. 

Mot den hakgrunden föresl[ir kommillcn att hesUimmelsen iindras sii. all 

iiterrcseförhudet enligt huvudregeln hlir tidshegr;insal. Normalt bi>r det 

giilla i fem iir. Förhud med mycket korta tidsgränser. I. ex mindre iin 1 vi1 iir. 

bör enligt kommittens mening inte förekomma. Avgörande för förbudsti

dens längd hör enligt kommitten vara utlänningens samhiillsfarlighet l1ch 

risken for återfall. 

Förslaget har vunnit allmiint gillande av remissinstanscrna. En av dem 

föreslår emellertid att minimitiden sätts till fem är. Jag anser klimmittcns 

förslag att liita ett tidshegränsat iitcrreseförhud hli det normala synnerligen 

viilmotiveral. Nuvarande hestiimmelse framstiir som i hög grad otidsenlig. 

vilket ocksf1 visar sig i domstolarnas iindrade praxis. Möjlighet hör iivcn 

enligt min mening finnas att hcgränsa åtcrrcseförbudet till att avse tvf1 Ctr i 

ringa fall. 

2 .5 .5 Utl'i.rninR 

Utvisning kan enligt 29 § första stycket 1-4 UtlL komma ifråga niir en 

utlänning hänger sig åt asocial livsföring av det slag som där närmare anges 

eller när utlänningen utomlands har dömts till frihetsstraff och kan befaras 

fortsätta brottslig verksamhet här. Dessutom kan utvisning ske av en 

presumtiv terrorist (29 § första stycket 5) samt i fall då hänsyn till rikets 

säkerhet påkallar det (34 ~ ). Från de båda senare situationerna hortser jag i 

det följande. 

Utlänningslagkommittcn nämner inledningsvis att möjligheten till ut

visning utnyttjas mycket sällan. Detta hänger enligt kornmitten troligen 

samman med att utvisningsbestämmelserna ger en möjlighet att avlägsna 

en icke önskvärd utlänning. fastän denne enligt de invandringsrättsliga 

reglerna har fått rätt att vistas här. Kommitten pekar på att synen pil 

invandrare i Sverige har förändrats sedan den första utlänningslagen kom 

till och att det numera anses att utländska medborgare som bor i Sverige så 

långt som möjligt bör likställas med svenska medborgare. Till skillnad från 

vad som gäller om förvisning är vidare grunderna för utvisning - med ett 

undantag - inte brott utan ett asocialt beteende från utlänningens sida. 

Även i fråga om uppfattningen av ett sådant beteende anges den allmänna 

inställningen i samhället ha förändrats sedan nuvarande utlänningslag kom 

till. Man är numera främst inställd på att finna orsakerna till individens 

problem för att därigenom komma till rätta med dem. Repression har i 

ökande utsträckning ersatts med åtgärder som tar hänsyn till den enskildes 

integritet och självbestämmanderätt. Kommitten framhåller att utvisnings

bestämmelserna står i strid mot denna utveckling. 
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Kommitten granskar pils. 161-164 i hetiinkandet de skilda utvisnings

grunderna och tilliimpningen av dem. De överviiganden kommitten giir 

innehiir i sina huvuddrag följande. I friiga om utvisning av den som hedri

ver otukt eller annars underliiter att försörja sig iirligt (.?9 * .fi'irsta stYl'ke1 I) 

anl"iir kommitten att direktiven till prostitutionsutredningen (S 1977: 01 l 

utgi'1r fdin att prostitutionen skall motverkas med hjiilp av sociala insatser. 

Det framstår diirför som friimmande att samhiillet - om den prostituera

de iir en invandrare - skulle reagera med ut visning. Kommitten p{1pekar 

vidare att det i de fall dä prostitutionen förekommer i samhand med brott 

av viss wiirhetsgrad finns möjligheter att inom utliinningslagens ram reage

ra med förvisning p[1 grund av brottsligheten. I de fi't fall dii den niimnda 

utvisningsgrunden enligt kommittens undersökning har anviints har det 

varit friiga om prostitution. I den mån rekvisitet '"icke iirligen försiir:ia sig"' 

tar sikte pii hrottslighet anser kommitten att förvisningsreglerna hör vara 

tillriickliga som medel för samhällets reaktion. På de nu niimnda grunderna 

anser kommitten att denna utvisningsgrund hör upphävas. 

Utvisning av den som iir hemfallen åt alkohol- eller narkotikamissbruk 

och dii11"ör hcdöms vara farlig för annans personliga säkerhet eller föra ett 

grovt störande levnadssätt kan ske enligt 29 * .fi'irsta stvck1•t.? Ut IL. Under 

f1ren 1977 och 1978 utvisades enligt kommitten endast ett fåtal personer 

enligt denna grund. vilket antas hänga ihop med den ökade tolerans för 

berusade personers uppträdande som bl. a. fylleristraffets avskaffande har 

ansetts vara ett uttryck för. Kommitten anser sig vid sina överväganden 

inte kunna bortse från att samhällets syn pf1 alkoholmissbrukare och på 

nykterhetsviirdcn har förtindrats successivt sedan utlänningslagen kom till. 

Man framhåller att behandlingen av invandrare inte i dessa hiinseenden 

kan skilja sig markant från vad som i övrigt gäller i samhället. I betänkan

det hänvisas också till prop. ( 1979/80: I) om socialtjänsten i vilken föresläs 

starka begränsningar av tvångsanvändningcn mot missbrukare. Kommit

ten finner att utvisning av alkoholmissbrukare strider mot den nu redovi

sade målsiittningen för nykterhetsvården liksom för invandrarpolitikcn. 

Med hänsyn härtill och till att utvisning redan nu anviinds mycket siillan i 

dessa fall anser kommitten att även den nu nämnda utvisningsgrunden bör 

upphävas. Kommitten påminner samtidigt om att förvisningsreglerna kan 

bli tillämpliga i den mån en missbrukare gör sig skyldig till brott av viss 

svårhel sgrad. 

Enligt 29 * .fi"irsta stycket 3 * UllL kan en utlänning utvisas om han av 

tredska eller uppenbar vårdslöshet gång efter annan undandrar sig att 

uppfylla sina förpliktelser mot det allmänna eller mot enskild person. 

Bestämmelsen har enligt kommitten nästan aldrig använts och aldrig annat 

än i förening med en annan utvisningsgrund. Enligt kommittens mening 

bör de medel samhället i övrigt har mot den som inte uppfyller sina 

förpliktelser vara tillräckliga. Genom utvisning minskar dessutom möjlig

heterna att kräva uppfyllelse av förpliktelserna. Kommitten föreslår därför 

att iiven den utvisningsgrunden upphävs. 
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En utlänning kan enligt 29 * .fi"irsta stvcket 4 UtlL utvisas om han under 

loppet av de senast förtlutna fem ären utom riket genom dom som äger laga 

kraft har blivit dömd till frihetsstraff för brott. för vilket utlämning får ske 

enligt svensk lag. eller har undergiltt ett honom omedelbart ådömt frihets

straff för s{1dant brott och det pä grund av gärningens beskaffenhet och 

övriga omst~indighcter kan befaras att han kommer att fortsätta brottslig 

verksamhet hiir i riket. Även denna utvisningsgrund har använts ytterst 

siillan. Kommitten pekar på att det ofta iir en slump som avgör om den 

tidigare brottsligheten blir kiind. Möjlighet finns dessutom att beakta den i 

samband med prövning av frågan om avvisning och - när det gäller en 

icke-nordisk medborgare - vid vandelsprövningen i samband med beslut 

om U AT. Sildana omständigheter som avses i punkt 4 anges vidare i vissa 

fall kunna leda till upphiivande av ett UT. om uppgiften har svikligen 

förtigits. I frilga om en nordbo kommer det diiremot enligt kommitten 

knappast att finnas någon miijlighet till avlägsnande på grund av brott i 

utlandet. om den nämnda bestämmelsen upphävs. Avvisning är nämligen 

inte nfigot effektivt medel när det gäller nordbor eftersom det inte finns 

nägon regclriitt gränskontroll mellan de nordiska länderna. Kommitten 

anser emellertid att man när det gäller nordbor kan acceptera att risken för 

fortsatt brottslighet konkretiseras till ett brott i Sverige för att anledning till 

avliigsnande skall föreligga. Möjlighet finns i sådant fall till förvisning. 

Sammanfattningsvis föreslås alltså i betänkandet alt bestämmelserna om 

utvisning i 29 * första stycket 1-4 UtlL upphävs. Kommitten anser det 

emellertid inte rimligt att en stat helt avstår från möjligheten alt vid 

synnerligen grov asocialitet avlägsna en utlänning ur landet. Man hänvisar 

vidare till att det i direktiven för kommittens arbete uttalas. att möjligheten 

till utvisning bör finnas kvar. även om den kraftigt begränsas. En bestäm

melse om utvisning på grund av asocialitet bör emellertid enligt kommit

tens mening ha karaktiiren av en undantagsbestämmelse. Den bör avse 

situationer av ytterst allvarlig asocialitet som ändå inte är kriminaliserad. 

Kommitten har inte ansett det nödvändigt att nu närmare precisera vilka 

omstiindigheter som skall kunna medföra ett avlägsnande enligt den före

slagna bestämmelsen. För att understryka paragrafens undantagskaraktär 

har beslutanderätten i förslaget lagts hos regeringen. 

Kommittens förslag har i allmänhet lämnats utan erinran eller kommen

tar. Ett antal remissinstanser. bland dem JK, kammarrätten i Stockholm 

och Svenska Röda Korset har uttryckligen tillstyrkt förslaget. SIV har 

liimnat det utan erinran. Flera remissinstanser har emellertid starkt mot

satt sig slopandet av de nuvarande möjligheterna att utvisa utlänningar 

som ägnar sig åt prostitution eller är alkohol- eller narkotiamissbrukare. 

Man menar att kommitten har sett alltför optimistiskt på möjligheterna att 

komma till rätta med sådana situationer genom stödjande och tillrättafö

randc åtgiirder. Utvisning på dessa grunder används enligt en länsstyrelse i 

inte så fö fall och i allmänhet nöjdförklarar sig den utvisade. Polisstyrelsen 
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i Malmö polisdistrikt framhäller att prostitutionen utgör ett led i den 

ekonomiska brottsligheten rn.:h oftast iir förenad med narkotikamissbruk. 

Den bör diirför motarbetas med alla tillgiingliga medel. Enligt polisstyrd

sen utgör utvisningsinstitutet ett verksamt medel for att förhindra utliinds

ka medborgare att ~igna sig åt prostitution. Man bör <liiri'iir inte frånhiinda 

sig utvisningsrrn~~jligheten. Polisstyrelsen i Göteborgs polisdistrikt under

stryker de risker och skadcvcrkningar som den niimnda asocialiteten fiir 

med sig och vill på det bestämdaste avstyrka att hestiimmelscrna om 

utvisning pii grund av prostitution och alkohol- eller narkotikamissbruk tas 

bort. Svenska kommunförbundet pekar på narkotikans betydelse fi.ir upp

komsten av nedbrytande livsmiljöer för bl. a. barn och ungdom. Förbundet 

motsiitter sig att samhället avhänder sig möjligheterna att avlägsna utliin

ningar som genom en sådan destruktiv livsföring kan dra andra med sig till 

undergång. Även prostitutionsutredningen ( S 1977: 0 I) vill av tlc niimnda 

skälen behålla nuvarande bestämmelser. Utredningen anser att dessa utgör 

ett verksamt medel att minska prostitutionen och därmed iiven Jcn brotts

liga verksamhet som hänger samman med denna. Flertalet sakkunniga 

inom utredningen har dock i ett särskilt yttrande tillstyrkt kommitteförsla

gct. 

Jag vill för egen del först säga att jag hyser stor sympati for den grund syn 

som föranlett kommitten att föreslå ett avskaffande av de nuvaranuc 

utvisningsbcstämmelscrna. Även om det är en utlänning som hänger sig i\t 

den sortens asociala verksamhet som det hiir är fråga om. borde motfllgär

dcrnit. där det inte är fråga om brott. bestå i sociala insatser av samma slag 

som när det gäller svenska medborgare. Till förmån för kommittens förslag 

talar också att utvisning på grund av prostitution och alkohol- eller narko!i

kamissbruk har förekommit i ringa utsträckning. 

Å andra sidan har ett antal remissinstanscr. främst sådana med stor 

erfarenhet frän verksamhet för att bekämpa sådan asrn.:ialitel bestiimt 

motsatt sig att samhället avhänder sig utvisningsmöjlighetcn i dessa fall. 

Man har gett uttryck för att bestämmelserna behövs i den svåra kampen 

mot dessa nedbrytande företeelser och den brottslighet som följer i dess 

släptåg. 

Mot den bakgrunden måste jag göra den bedömningen att det liven i 
fortsättningen finns ett reellt behov av nuvarande möjligheter att utvisa 

utlänningar för prostitution och alkohol- eller drogmissbruk. I vissa fall 

kan, som påpekas av en remissinstans. utvisningen vara till gagn för den 

utvisade som därigenom skils från en miljö som hotar att förstöra utlän

ningen. I andra fall kan utvisningen medverka till att rädda andra från att 

gå under. Jag finner mig därför inte kunna biträda kommitteförslaget på 

denna punkt utan föreslår att de nuvarande hcstiimmclserna i 29 ~ första 

stycket I och 2 behålls. Däremot bör de i 29 ~ första stycket 3 och 4 

upptagna utvisningsgrun<lcrna utgå. Vad gäller utvisning på grund av pro

stitution vill jag emellertid erinra om. att bestämmelserna endast avser 
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dem som yrkesmiissigt iignar sig iit siidan verksamhet. Jag vill vidare 

understryka vikten av att i första hand stiidjande och tillrättaförande 

i"itgiirder kommer till anviindning när det giiller att komma till riitta med det 

sociala missförhällande ~om prostitutionen utgör. 

I likhet med vad som nu giillcr bör möjligheten att utvisa pii grund av 

a~ocialitct hegriinsas niir utliinningcn har vistats här en längre tid. Synner

liga skill hör kriivas för ut visning niir utliinningen har PUT sedan minst ett 

iir eller iir bosatt hiir sedan minst tre iir. För nordbor hör vistelsetiden 

siittas till tvii i'tr. Begränsningsbestämmclsen kommer diirigenom alt mot

svara den som giiller vid fi.irvisnini; pii grund av brott. vilket m:ksii iir fallet 

i dag. Jag vill i detta sammanhang niimna att polisstyrelsen i Göteborgs 

polisdistrikt framhåller att mtmga av dem som iignar sig il.t slidan asocialitet 

som det här gäller crfarenhctsmiissigt saknar fastare anknytning till Sveri

ge och i mänga fall för en ambulerande tillvaro mellan huvudstäderna i 

Norden. 

Behålls sftlunda vissa av de nuvarande utvisningsbestiimmelserna, hör 

iiremlcna handhiggas i samma ordning som nu. dvs. av Hinsriilt i första 

instans. I fräga om handläggningen hos länsrätt eller annan förvaltnings

domstol hör nuvarande ordning iiven fortsättningsvis giilla. I ett hänseende 

föreslilr jag dock iindring. Enligt gällande bestämmelser skall frågan om 

flyktingskap prövas först i vcrkställighctsärendet. I fortsättningen bör 

emellertid som en konsekvens av flyktingförklaringsinstitute\ gälla. att 

förvaltningsdomstolen på samma sätt som allmiin domstol beaktar om 

utliinningen har tillerkänts status som flykting (flyktingförklaring) eller 

annars uppenbart är flykting och har behov av fristad i Sverige. I sådant 

fall bör utvisning inte beslutas. 

:! .5 .fi A 1-liig,,·11a11df',fimnernas he11ii11111i11g 

Som jag tidigare har angett anviinds i Ut IL fyra olika benämningar för en 

utliinnings avlägsnande ur landet. nämligen avvisning. förpassning. för

visning och utvisning. Av praktiska skäl har jag hittills använt mig av dessa 

henämningar. 

I utlänningslagkommittcns uppdrag har emellertid även ingått att se över 

UtlL:s terminologi. Kommitten konstaterar att de nuvarande benämning

arna knappast har nätt utanför experternas krets. Enligt allmänt sprfikhruk 

används termen 111Ti.rni11g om en utlänning inte får komma in i landet och 

termen 1111·i.rni11K om han redan befinner sig inne i landet och inte får vara 

kvar här. I enlighet med detta språkbruk har kommitten funnit det prak

tiskt och ändamålsenligt al\ i framtiden hara ha två termer för avlägsnande

formerna, nämligen avvisning och utvisning. Vid sidan härav ger UtlL i 

vissa fall möjlighet till s. k. hemsändning. Jag återkommer till denna fråga. 

Förslaget har tillstyrkts av en sii gott som enhällig remissopinion. I några 

yttranden förordas emellertid att termen förvisning behålls för domstols 

avliigsnandebeslut. 
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För egen del anser jag kommittens förslag välbefogat. Begreppen av

visning och utvisning har förankring i vanligt språkbruk och begriinsningen 

till tvi"i avliigsnandebegrepp underlätUir allmänhetens förstådse äv lagen. 

:!.5.7. Hcmsii11d11i11}.: 

Lagstödet for bestämmelserna om hemsändning finns i 71 * första 

stycket UtlL. I den paragrafen anges att regeringen meddelar bestämmel

ser om hemsiindandc av en utlänning, som erhåller socialhjälp eller omhän

dertas enligt barnavf1rdslagen, lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten 

psykiatrisk vilrd i vissa fall ( LSPVJ eller 35 ~ lagen ( 1967: 9401 angående 

omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (omsorgslagenl och som 

inte är politisk nykting. Själva de materiella reglerna finns emellertid i 

olika av regeringen beslutade kungörelser, som hör till socialdepartemen

tets omrftde. Jag far i denna del hänvisa till den redogörelse som lämnas på 

s. 85-88 i betänkandet. Eftersom själva lagstödet finns i utlänningslagen 

har kommitten emellertid ansett sig böra ge sin syn på behovet av hem

siindningsreglerna samt ange vissa synpunkter på reglernas materiella in

nehftll i de fall kommitten har ansett att hemsändningsregeln bör behållas. 

Kommitten erinrar om att hemsiindning av .wcialliiiilpsta}.:are inte har 

förekommit under senare år och att Sverige gentemot invandrare självfallet 

har ett ansvar som utesluter användandet av hemsändningsinstitutet i 

dessa fall. Att i övrigt sända hem en person som har fått rätt att vistas här, 

enbart pil den grund att han är i behov av socialhjälp, framstår enligt 

kommitten som uttryck för ett förlegat synsätt. Den bestämmelsen föreslås 

diirför avskaffad. Den föreslagna ändringen bör ses som ett uttryck för att 

Sverige för sin del inte avser att längre tillämpa hemsändningsreglerna i 

berörda konventioner. Jag finner förslaget välmotiverat. Det har också 

tillstyrkts eller liimnats utan erinran av remissinstanserna. 

Kommitten pävisar att inte heller reglerna om hemsiindning m· harn som 

har 0111/iiindertagits enli}.:t harnavårdsfogen ( 1960: 971 har använts under 

senare är. Kommitten framhåller att behovet av bestämmelserna bör över

vägas i samband med det pågående lagstiftningsarbetet på socialtjänstens 

omriide. Enligt kommittens mening bör det inte förekomma att hemsänd

ning av unga sker för att skydda samhällets intressen eller av t. ex. ekono

miska hiinsyn. Däremot får övervägas om man genom hemsändningsreg

lcrna kan få ett större spelrum vid val av lämplig miljö för den unge. Att 

kontakt tas med hemlandets myndigheter och att ett tillfredsställande 

omhändertagande ordnas bör alltid vara en förutsättning för hemsändning i 

dessa fall. Även i denna del ansluter jag mig, i likhet med remissinstanser

na. till vad kommitten har anfört. Jag föreslår alltså att den nuvarande 

bestämmelsen i UtlL om hemsändning av barn som har omhändertagits 

enligt barnavårdslagen behålls tills vidare och att den tillämpas på det sätt 

kommitten har angett. 
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I friiga om hemsiindning av den som har omhiindertagits enligt LSPV 

eller enligt omsoq;slagcn anför kommitten hl. a. följande. Hemsiindning 

kan i dag iiven ske utan samtycke av den som herörs. Enligt kommillcn hiir 

s{1dan hemsiindning inte fft skt: av ekonomiska eller liknande skiil. Om det 

emellertid i undantagsfall visar sig all exempelvis spdlksvärigheter Higger 

hinder i vägen för en fortsatt meningsfull v~lrd i Sverige bör enligt kommit

tens mening hemsändning kunna övervägas. om förutsiittningarna diirför i 

övrigt iir uppfyllda. En hemsändning i ett sådant liige kan dii niirmast ses 

som en ätgiird för att tillgodose ett vårdbehov. Självfallet bör de resurser 

som finns. t. ex. tillgfmg till tolk eller tvåspråkig viirdpersonal. i första hand 

utnyttjas. När politiska skäl föreligger mot hemsändning hör denna liksom 

hittills endast få ske om SIV medger det. Förslaget har i allmänhet godta

gits av remissinstanserna. Socialstyrelsen anser emellertid att möjligheten 

till tvängsvis hemsändning inte bör finnas kvar. Den möjligheten har enligt 

styrelsen inte begagnats under senare år. Socialstyrelsen anser det dess

utom märkligt att en viss vårdform har lagts till grund för hemsändning av 

utlänningar. För den som bereds frivillig vård enligt sjukvårdslagen 

t 1962: 242) finns sålunda ingen hemsändningsmöjlighet. Dessutom hör det 

vara SIV och inte socialstyrelsen som gör en helhetsbedömning och som 

beslutar i dessa ärenden. 

Enligt min mening är det av vikt att understryka att bestämmelserna om 

hemsändning har en annan karaktär än avvisnings- och utvisningshestäm

melserna (förpassning. förvisning och utvisning). Dessa senare syftar till 

att förhindra inresa eller att avlägsna en utlänning som inte anses ha rätt att 

vistas i vårt land. Avgörande är alltså statens intresse av att kunna bestäm

ma vilka utlänningar som skall få vistas i vårt land. Hemsändningsreglerna. 

och jag bortser då från hemsändning av socialhjälpstagare. får anses ha till 

syfte att låta de behövliga barnavårdande eller sjukvårdande insatserna 

komma till stånd i hemlandet. De sociala och medicinska inslagen är därvid 

framträdande. Åtgärderna grundar sig i vissa fall ytterst på konventioner 

mellan Sverige och andra stater. 

UtlL:s bestämmelser berör inte närmare frågan om tvångsanviindning 

vid hemsändning. Bestämmelser om detta finns i stället i kungörelsen 

( 1966: 585) angående tillämpningen av LSPV och i stadgan ( 1968: 146) 

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Som socialstyrel

sen påpekar i sitt remissyttrande förekommer numera i praktiken inte 

tvångsvis hernsändande av utlänningar som har omhändertagits för vård 

enligt LSPY eller omsorgslagen. Jag anser att detta är en riktig utveckling. 

Jag vill emellertid framhålla att frågan om författningsändringar i syfte att 

utesluta möjligheten till tvångsvis hemsändning hänger nära samman med 

det lagstiftningsarbete som pågår bl. a. i samband med socialtjänstrefor

men och bör övervägas i det sammanhanget. Någon ändring i detta hänse

ende bör därför inte göras redan nu. Det är emellertid önskvärt att den 

inledda utvecklingen mot att undvika hemsändning utan utlänningens sam-
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tvc.:ke fortsiitter. Jag delar kommittens uppfattning all de möjligheter som 

finns till tolkhjiilp m:h tvåsprftkig personal i första hand hör utnyttjas för att 

möjliggöra en meningsfull v[1rd i Sverige. Med hiinsyn härtill och till att 

sociala och medicinska hedömningar hör vara avgörande för om hem

siindning skall ske bör vidare SlH.:ialstyrelsen liksom hittills hesluta i dessa 

iirenden. 

Kommitten tar därefter upp den konflikt som i vissa fall uppkommer 

mellan ett utvisningsheslut och intagning enligt LSPV. Utgångspunkten 

niir det gäller avvisning och utvisning pil grund av avsaknad av pass eller 

tillstånd bör enligt kommitten vara. all utlänningens rätt att vistas i Sverige 

har prövats i avlägsnandcärendet. Vid prövningen kan patientens sjukdom 

ha ilheropats som skäl för att få stanna här. Det finns i det sammanhanget 

möjlighet att ge ett UT om humanitära skäl fi:ireligger. t. ex. pil grund av 

allvarlig sjukdom. Om starka humanitära skäl t1beropa-;. av-;es d,et även 

efter genomförandet av en ordning med krav på UT före inresan bli möjligt 

att pröva ansökningen medan utlänningen är i Sve1ige. Om en domstol 

dömer till överlämnande till sluten psykiatrisk vård jämte utvisning (för

visning) innehär det enligt kommitten att domstolen har funnit att utlän

ningen inte får vistas i Sverige. När väl ett avlägsnandebeslut har fattats. är 

det enligt kommitten inte rimligt att en intagning enligt LSPV helt skulle 

hindra verkställigheten av beslutet. Ä andra sidan måste patienten självfal

let vara i ett sådant tillstånd att han klarar resan hem. Detta gäller vid all 

verkställighet och avser hinder av såväl psykisk som somatisk art. 

Kommitten föreslår därför att verkställighet av ett avlägsnandebeslut i 

princip skall kunna bryta vård enligt LSPV. En annan ordning skulle 

nämligen innebära att verkställighet inte kan ske förrän patienten skrivits 

ut slutligt. Eftersom vården syftar till att anpassa patienten till det svenska 

samhället. bl. a. med hjälp av försöksutskrivningar. uppkommer lätt en 

anknytning hit som sedan kan omöjliggöra verkställigheten av avlägsnan

debeslutet. Frågan när verkställighet skall ske får enligt kommitten avgö

ras mot hakgrund av när sjukdomsbilden tillåter verkställighet. 

Förslaget har lämnats utan erinran. Socialstyrelsen tillstyrker uttryckli

gen förslaget och framhåller att de av kommitten föreslagna ändringarna i 

LSPY i denna del innebär att flera praktiska problem löses. Det gäller bl. a. 

beträffande den som skall utvisas och som tillfälligt har omhändertagits 

enligt LSPV. 

Även för egen del kan jag ansluta mig till förslaget. Vad kommitten har 

anfört om betydelsen av ett heslut om utvisning på grund av avsaknad av 

pass eller tillstfmd dler på grund av brott har självfallet tillämpning också 

på utvisning på grund av t. ex. asocialitet. Jag återkommer till de särskilda 

bestämmelserna i samband med specialmotiveringen. 

I de frågor som rör hemsändningen har jag samrått med chefen för 

socialdepartementet och med statsrådet Holm. 
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2.6 Återhrytning a\' lagakraftvunna avlägsnandeheslut 

:!. .6.1 All111ii1111t1 svnpunktcr 

Bestiimmelser om rätt för regeringen att återbryta. dvs. upphäva, laga

kraft vunna avlägsnandebeslut har funnits i utlänningslagstiftningen sedan 

år 1937. Bestämmelserna har sedan dess undergått förändringar vid skilda 

tillfallen. När bestämmelser om preskription av avvisnings-. förpassnings

och utvisningsbeslut samt om en generell besvärsrätt i avvisnings- och 

förpassningsiirendcn infördes {ir 1976 övervägdes frågan om återbrytnings

hcstiimmelscrna borde upphävas. Återhrytningsrätten hade nämligen dit

tills i praktiken tjänat som en ersättning för frånvaron av preskription och 

full besvärsrätt. Aterbrytningsbestämmclserna kom emellertid att bibehål

las. 

Även om behovet av återbrytning kunde komma att påtagligt minska pä 

grund av preskriptionsreglcrna skulle nämligen ett slopande av återbryt

ningsmöjlighcterna leda till att de ärenden i vilka tidigare inte prövade 

omständigheter kom fram efter ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut i 

allmiinhet inte längre kunde tas upp till förnyad behandling. Sådana om

stäm.ligheter kunde avse politiskt flyktingskap eller utgöras av andra vä

sentliga humanitära skäl som, om de hade åberopats, skulle ha lett till att 

beslut om avlägsnande inte hade fattats. Genom den vidgade besvärsrälten 

hediimde statsmakterna alt det i allmänhet skulle bli möjligt alt tillgodose 

intresset av att alla omständigheter av vikt kom med i bedömningen innan 

avlägsnandebesluten fattades. Om däremot nya relevanta omständigheter 

framkom efter det beslutet hade vunnit laga kraft. ansågs emellertid möjlig

het böra finnas till återbrytning (prop 1975176: 18 s. 125). Vissa ändringar i 
bestämmelserna genomfördes emellertid. 

Bestämmelserna i 51 * UtlL om återbrytning innebär att regeringen får 

upphäva ett beslut om förvisning. antingen helt och hållet eller till viss del, 

om beslutet inte kan verkställas eller om det annars finns skäl att det inte 

längre skall gälla. Beslutet kan upphävas antingen det har verkställts eller 

ej. I stället för att upphäva beslutet helt eller till viss del kan regeringen 

medge att utlänningen får vistas i landet trots förvisningsbe!>lutet. Det

samma gäller i fråga om beslut om avvisning. förpassning eller utvisning, 

om det framkommer någon omständighet som inte har prövats tidigare. 

Om avlägsnandebeslutet upphävs eller utlänningen får rätt att vistas här 

trots förbudet, får regeringen föreskriva inskränkningar eller villkor i fråga 

om utlänningens vistelseort. byte av bostad och arbetsanställning samt 

anmälningsplikt. När en fråga om återbrytning uppkommer, får det stats

råd som ansvarar för utlänningsärendena besluta att verkställighet inte 

skall ske innan regeringen har fattat slutligt beslut i ärendet. Även SIV får 

meddela inhibitionsbeslut (51 a * ). 
Utlänningslagkommitten konstaterar att den beskrivna ordningen har 

medfört betydande olägenheter och att den har försvårat en ändamålsenlig 
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handliiggning av utliinningsiin.:mkna i rq!cringskanslict och hos verkstiil

lande myndigheter. Kommillcn linner det uppenbart att i1terbrytningsmilj

ligheterna i stor omfattning missbruk<is i syfte att fördröja och förhindra 

verkstiilligheten av reg.:ringens laµakraft vunna beslut. Pil s. 173 i betiin

kandet redovisar kommitten resultatet av en kartliiggning av <iterbryt

ningsinstitutets tilliimpning under senare tid. Den visar att framställningar 

om (1terhrytning görs i stor utstriickning och att antalet ansökningar ökar. 

Siirskilt vanligt är att utliinningen aberopar anknytning till personer i 

Sverige som skiil för urrhiivande. 

Enligt kommillcns mening framstilr den nuvaramk ordningen som 

oacceptabel. I regeringskansliet medför den alt mvcken tid går ät för att 

nmpröva av regeringen nyligen fattade beslut. Även om prövningen be

gränsas till vad situationen kräver. medför handliiggningen av det stora 

antalet äterbrytningsiirenden att prövningen av besvärsiirenden inte kan 

ske i rimlig takt och att ärendebalanserna ökar. Man pekar vidare pa att 

utlänningen ofta i samband med i\terhrytning begär inhibition av vt:rkstiil

ligheten. lnhihitionsfrägor prövas av det ansvariga statsr{tdet. som nu 

dagligen har alt ta ställning i dessa friigor. 

Mot den bakgrunden fön:slär kommitten att den nuvarande möjligheten 

till återbrytning av avvisnings- och fi.irrassningsbeslut avskaffas. Utlän

ningen får enligt kommitten anses tillgodosedd genom besviirsrätten till 

regeringen. I fråga om förvisningsbesluten anses däremot att nuvarande 

regler kan beh~tllas. Enligt vad kommitten närmare ut vecklar pi\ s. 175 i 

betänkandet är del troligen inte tillriickligt att de nuvarande bestämmelser

na upphiivs. Regeringen torde nämligen även utan stöd av uttryckliga 

bestämmelser ha möjlighet att upphäva eller att i övrigt i mildrande rikt

ning ändra sina avWgsnandebeslut. Därmed föreligger ocksä en skyldighet 

att pröva ärendet i sak. om delta begärs av utlänningen. Kommitten 

ifrågasätter därför om ett upphiivandc av giillandc åtcrbrytningsbcstiim

melser skulle leda till någon mera avseviird minskning av filerbrytnings

iirendcna. Enligt kommitten ställer sig emellertid saken annorlunda om 

man i utlänningslagen genom uttryckliga bestämmelser begränsar omfatt

ningen av återbrytningsrälten. Den anser det angeläget att återbrytnings

bestämmelserna såvitt giilkr avvisning och förpassning utformas på ett 

sädanl siitt. att utrymmet för omprövning och tillflödet av återbrytningsan

sökningar effektivt begränsas. Samtidigt hänvisar kommitten till de möjlig

heter som SIV och regeringen har att med stöd av underställningsbesläm

mclserna ingripa för att förhindra verkställighet när detla är uppenbart 

påkallat. Dessa möjligheter föreslås utbyggda. 

I det stora flertalet remissyllranden lämnas förslaget utan erinran. Några 

remissinslanser uttrycker sin upp~kallning och understryker nödvändighe

ten av att den nuvarande ordningen ändras. Kammarrätten i Stockholm 

anser sålunda all ändringsförslaget måste betraktas som ell av de mest 

väsentliga för att få till stånd rimliga handläggningslider utan att ge avkall 
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pii riittssäkerhetskravet. Bestiimmclserna om priivning av eventuella nya 

skiil i verkstiillighetsiirendet anses viil avvägda och uppfyller enligt kam

marrätten tillriickliga riittssiikerhetskrav. Även SI V delar i allt väsentligt 

kommittens uppfattning. Verket anför att tungt viigande skiil tveklöst talar 

för att iiterbrytningsreglerna i dess nuvarande form upphiivs. Enligt verket 

torde det knappast finnas några andra typer av förvaltningsiiremlen i vilka 

det är möjligt alt inom lllppet av n~\gra veckor rn inhihitions- och äterbryt

ningsansökning.ir upprepade gänger prövade av regeringen. 

Stockholms socialförvaltning och polisstyrelsen i Stockholms polisdi

strikt stiiller sig emellertid avvisande av det skiilet. att man menar att den 

föreslagna iindringen kommer att medförn ytterligare omgång och liingrc 

handliiggningstider. Även niigra ideella organisationer med anknytning till 

llykting- eller invandrarfrågor motsätter sig förslaget. Det gäller bl. a. 

Svenska Röda Korset som menar att mö.iligheten att fa till sttmd en ändring 

av ett avliigsnandebeslut kommer att bli illusorisk. Svenska llyktingradet 

framhäller att regeringen inte sällan har ansett sig höra upphäva avlägsnan

debeslut därför att nya omständigheter har !"ramkommit. bl. a. på grund av 

de långa handläggningstiderna. Avgörandet av om den prövningen skall 

ske bör inte läggas på polisen. En remissinstans anser att ansökan om 

återbrytning bör få ske en gång. 

Fiir egen del vill jag anföra följande. I avvisnings- och forpassningsären

den föreligger besvärsrätt till regeringen. De nuvarande utvisningsären

dena kan överklagas till kammarrätt och regeringsrätten. Vidare gäller att 

beslut som inte har verkställts inom två år preskriberas. Utlänningen har 

under prövningsförfarandet rätt till offentligt biträde. Genom bestämmel

serna i förvaltningslagen ( 1971: 290), vars regler i allt väsentligt tilliimpas 

iiven vid regeringens prövning, ges garantier för en rättssäker behandling 

av avvisnings- och förpassningsärendena. Vad gäller de nuvarande utvis

ningsärendena handläggs dessa i förvaltningsdomstol. Till detta kommer 

att frågan om politiskt eller annat verkställighetshinder kan prövas i sär

skild ordning i samband med verkställigheten. Jag kan mot den bakgrun

den inte se annat än att gällande ordning i besvärsförfarandet ger goda 

möjligheter till och garantier för en omsorgsfull och uttömmande hehand

ling av ärenden rörande en utlännings avlägsnande frän Sverige. 

Frågan är då om det är önskvärt eller rimligt att utöver besvärsm~jlighe

ten ha kvar en ordning, enligt vilken utlänningen omedelbart efter ett 

avslagsbeslut av regeringen skall kunna hos regeringen få till stånd inhibi

tion av verkställigheten och omprövning av beslutet. och detta inte endast 

en utan upprepade gånger. Jag anser i likhet med kommitten att en utlän

ning inte kan anses ha något befogat krav på en sådan ordning. även om 

avlägsnandeärendcna ofta är av djupt ingripande natur. Detta gäller så 

mycket mer som en sådan ordning försvårar eller omöjliggör for regeringen 

att i rimlig tid hinna pröva besvärsärendena. Som kommitten har antytt har 

de nuvarande bestämmelserna lett till en situation i regeringskansliet som 
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enligt min mening inte kan accepteras. Jag vill tillägga att antalet åtcrbryt

ningsärer11.lcn heträffandc avvisnings- och förpassningsbeslut fortsätter att 

stiga och att de i slutet av är 1979 uppgick till 23 '>i- av hela antalet ärenden i 

regeringskansliet avseende avvisning och förpassning. I stor utsträckning 

äheropas i huvudsak samma skäl som redan prövats. Inte desto mindre 

måste beslut fattas, först i inhibitionsM1gan av det ansvariga statsrådet, 

och därefter i återbrytningsärendet av regeringen. 

Det finns vidare anledning att peka på att nuvarande bestämmelser ofta 

leder till att utlänningen först efter mycket lång tid slutligen avlägsnas ur 

landet. Svårigheterna för honom att acceptera att han inte får stanna kvar 

blir självfallet då större. eftersom han under väntetiden har hunnit få 
starkare anknytning till Sverige. Jag vill samtidigt framhålla att det allmänt 

sett inte kan anses tillfredssliillande. att en utlänning till slut anses höra få 
tillstiind att stanna pil grund av den långvariga handläggningstiden och den 

anknytning han därigenom har hunnit få till Sverige. I särskild grad gäller 

detta niir krav införs pf1 UT före inresan. 

Mot hakgrund av de skäl som jag nu har redovisat ansluter jag mig till 

kommittens förslag att upphäva de nuvarande återbrytningsbestämmel

serna utom vad gäller förvisning och utvisning. Även om återbrytningsin

stitutet upphävs i dess nuvarande utformning i fråga om avvisning och 

förpassning, kan emellertid inte bortses från att det i undantagsfall är 

angeläget att kunna ändra det lagakraftvunna beslutet. Det gäller t. ex. fall 

då de politiska förhållandena i hemlandet plötsligt har ändrats så, att 

verkställighet inte längre är möjlig. Detsamma kan gälla vid inträffad 

allvarlig sjukdom som inte är av övergående natur. Även om återbrytnings

möjligheten i övrigt tas bort. måste öppningar lämnas för dessa och liknan

de situationer. I det följande avser jag att närmare redovisa hur återbryt

ningsrätten skall kunna hegränsas till de situationer som nyss nämnts. Jag 

använder därvid hegreppen avvisning och utvisning. 

2.6.2 Återhrytning m· 11\'l'isnings- och 11t1·i.rni11gshe.1·/11t utom \'lid giiller 

11n·i.rni1111 pä grund m· brott eller asocialitet 

När det giiller utformningen av hestämmelser som syftar till att avskära 

återbrytningsrätten i dessa ärenden knyter kommitten an till gällande be

stämmelser om skyldighet för verkställighetsmyndigheten att vid uppkom

met verkställighetshinder underställa SIV ärendet. Detta skall till en bör

jan ske när utlänningen åberopar politiskt 1·erkstiillighetshi11der (58 ~ 

UtlLl. Över SIV:s beslut i verkställighetsfrågan kan utlänningen anföra 

besvär hos regeringen \59 ~ UtlL). varvid regeringen i förekommande fall 

kan återbryta avlägsnandebeslutet. Kommitten föreslår att undcrställ

ningsskyldighctcn behålls liksom den nu nämnda ordningen för upphävan

de eller ändring av ett avlägsnandebeslut. Den föreslår emellertid att inte 

bara regeringen utan även SIV skall kunna upphäva avlägsnandebeslutet. 
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Kommittens förslag innehiir emellertid samtidigt. som jag tidigare har 

niimnt. att det inte Hingrc skall finnas möjlighet för utliinninµcn s.iiih· att hos 

regeringen utverka upphävande av cll avvisningsbcslut eller ett sadant 

ut visningsheslut som nu avses. Rcgcrinµcn fdntas riittcn att pröva en 

ansökan om återbrytning som görs direkt hos denna. Niigon skyldighet 

eller ens möjlighet att pröva ett inhihitionsyrkande i siidant sammanhang 

kommer följaktligen inte längre att linnas. 

Även i 1111dra .fi11/ iin 11iir.fii1:fi'i(ic/s1· dhaop11.1· kan det visa sig omöjligt att 

verkställa ett avlägsnandebeslut. Utliinningen ansöker i lkssa fall vanligen 

om ilterhrytning. Det stf1r enligt kommitten klart att en möjlighet till upphii

vande mf1ste linnas också i framtiden niir hindret iir av verkligt allvarlig 

natur. t. ex. allvarlig sjukdom. 

Redan enligt gällande hestiimmelscr kan emdkrtid friigan om iindring av 

avlägsnandebeslutct komma under regeringens prövning utan en ansökan 

om återbrytning. Enligt 60 ~Ut IL skall niimligen iirendet understiillas SIV. 

om svårighet möter vid verkställighet. Verket kan enligt 47 ~ Ut IL i ett 

sädant fall understi-illa regeringen ärendet. om det finns siirskilda skiil till 

detta. och därmed göra det möjligt för regeringen att upphäva beslutet. 

Kommitten nämner att denna omviig ytterst siillan används. eftersom 

möjlighet finns för utlänningen att ansöka om iitcrhrytning direkt· hos 

regeringen. 

Inte heller beträffande de nu senast niimnda verkställighctshimlren iir 

det enligt kommittens mening möjligt att behålla en riitt för utlänningen att 

vända sig direkt till regeringen. Hur sniivt en besUimmelse om detta iin 

formuleras skulle det nämligen i praktiken bli omöjligt att begriinsa ström

men av återbrytningsansökningar och antalet inhihitionsärcnden. En rimlig 

begränsning kan däremot åstadkommas om skäl av allvarlig natur. som 

inte har kunnat beaktas redan vid besvärsprövningen. prövas efter under

ställning i samband med verkställigheten av beslutet. Kommitten föreslår 

att SIV i förekommande fall skall kunna upphäva avlägsnandeheslutet. Diir 

frågan är tveksam bör verket i stället överlämna ärendet till regeringen. 

I fråga om andra fall i vilka utlänningar nu begär iiterbrytning hör enligt 

kommittens uppfattning någon omprövning inte ske i framtiden. varken 

efter ansökan hos regeringen eller efter underställning av verkstiillighetsä

rendet. Det gäller t. ex. vid påstådd anknytning till riket i form av iikten

skap eller sammanboende med en svensk medborgare eller när utliinningen 

åberopar olika omständigheter som kan sammanfattas under beteckningen 

humanitära skäl. t. ex. att sökanden är barn och går i skola hiir. Sedan 

regeringen har prövat besvärsärendet bör saken enligt kommittens mening 

vara definitivt avgjord. Återhrytningsmöjligheten framstår enligt kommit

ten i särskild grad som oacceptabel. om kommittens förslag om skyldighet 

att söka UT före inresan genomförs. 

Jag delar kommittens uppfattning. att den möjlighet som mä~te finnas att 

i vissa undantagssituationer upphäva ett lagakraftvunnet avlägsnandebe-
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slut tillgodoses genom att verkstiillighetsiirendet undersWlls eller. enligt 

den tt:rmitllllogi jag föredrar. överliimnas till högre myndighet. Som jag 

nyss har föreslagit hör det diiremot inte finnas möjlighet att fil till stånd 

niigon sakprövning pi'1 grund av en ansökan direkt till regeringen. Arendet 

hiir liksom nu överliimnas till SIV niir utliinningen iiheropar risk för fö1föl

jelse eller annan sildan omständighet som föranleder överhimnande av ett 

avvisningsiirende. Om piist{1endet iir uppenhart ogrundat eller. när förföl

jelse eller krigsviigran inte piistiis. de i'tberopade omständigheterna kan 

liimnas utan avseende. skall polismyndigheten inte överlämna iirendet till 

SIV utan verkstiilla beslutet. Detsamma giiller niir pi\stf1endet redan har 

priivats i avlägsnandciirendet. Vad giiller siidana invändningar mot verk

stiilligheten som iir av icke-politisk natur hör nilgot överliimnande i allmiin

het inte kommt• i fraga. Skulle emellertid vid verkställigheten föreligga 

eller uppkomma svärigheter av allvarlig natur som rimligen måste tas i 

beaktande. hör det ankomma på SIV att avgöra om. hur och niir verkstiil

ligheten skall genomföras. SIV bör som kommitten har föreslagit ffi tillha

ka den hefogenhet verket hade före år 1976 att upphäva avliigsnandebeslu

tet. när det föreligger siirskilda skäl till detta. Det bör giilla även regering

ens beslut. Liksom hittills hör SIV:s heslut i ett verkstiillighetsärende som 

överlämnats pil grund av påstått politiskt verkställighetshinder fä överkla

gas till regeringen. I övrigt hör SIV liksom hittills ha möjlighet att över

lämna ett verkstiillighetsärende till regeringen. om verket anser att det 

föreligger särskilda skäl därtill. 

I likhet med bl. a. kommitten och kammarrätten i Stockholm anser jag 

att den ordning jag nu har redogjort för tillgodoser herättigade rättssäker

hetskrav. Den bör samtidigt medverka till att utlänningsärendena kan 

handläggas med större skyndsamhet än för närvarande. något som jag 

anser vara synnerligen angeläget. Jag vill slutligen tillägga att jag i likhet 

med kommitten anser det viktigt att omfattande uthildnings- och informa

tionsinsatser rörand~ hl. a. de föreslagna bestämmelserna om överläm

nande kommer till stånd för den polispersonal som har hand om utlän

ningsiirenden. 

2 .6.3 ÄterhrytninR 111· hes/111 om 11t1·i.rni11i: på i: rund ar hrott eller a.rnciali

tet 

Som jag redan har n~imnt föreslår kommitten inte någon begränsning av 

utlänningens möjligheter att hos regeringen begära åtcrbrytning av bcs!u\ 

om utvisning på grund av brott. I stället föreslår man att möjligheterna till 

upphävande i vissa avseenden vidgas. 

När det gäller upphävande av lagakraftvunna heslut om avlägsnande pii 

grund av brott har man hittills i praxis noga skilt på skäl av politisk natur 

och andra skäl. De förra prövas i verkställighetsärendet medan t. ex. 

anknytningsskäl eller humanitära skäl prövas i återhrytningsärendet. Detta 

hänger sammarl med att 58 ~ UtlL erbjuder en särskild ordning för pröv-
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ningen av invändning om politiskt verkställighetshinder. Detta har lett till 

att beslut om avHigsnande på grund av brott. som av politiska skäl inte kan 

verkställas. blir bestående under mycket lång tid. Kommitten föreslår att 

denna ordning överges och att även politiska skäl skall kunna åberopas i 

ett återbrytningsärende. När sålunda SIV i ett verkstiillighetsärende finner 

att det föreligger ett varaktigt politiskt verkställighetshinder skall SIV med 

eget yttrande underställa regeringen ärendet. Regeringen har då möjlighet 

att upphäva beslutet. I annat fall skall SIV besluta att verkställighet skall 

ske. I det senare fallet föreligger bevärsrätt hos regeringen. 

En utlänning som anser sig ha flyktingskäl men som har förvisats bör 

vidare enligt kommitten själv kunna åberopa dessa i en ansökan hos 

regeringen om återhrytning. Det bör kunna ske så snart domen har vunnit 

laga krafl. Med hänsyn till kommittens förslag att den som har fatt en 

llyktingförklaring inte skall dömas till förvisning, antar kommitten att 

sådana situationer efter hand kommer att bli forh:11landcvis sällsynta. 

För att undvika att en prövning av flyktingskapet sker samtidigt hos 

regeringen och hos verkställighetsmyndigheten förordar kommitten att 

regeringen avvaktar resultatet av en eventuellt pågående prövning hos 

verkställighetsmyndigheten. innan den tar ställning till utlänningens ansö

kan om upphävande av utvisningsbeslutet. 

Skulle det inträffa att den som har fått utvisningsbeslutet upphävt därför 

att han bedömts som flykting senare förlorar sin flyktingstatus. får enligt 

kommitten den omstii.ndigheten beaktas när ansökan om ~T prövas efter 

frigivningen. 

Jag finner de framlagda förslagen välmotiverade. De har också lämnats 

utan erinran under remissbehandlingen. Jag ansluter mig sålunda till försla

gen. Enligt min mening bör samma ordning gälla i fråga om utvisning på 

grund av asocialitet. Båda dessa slag av utvisningsbeslut omfattas av 

bestämmt:lserna i 11 kap. 13 § regeringsformen om nåd. 

Det är enligt min mening angeläget att sådana utvisningsheslut som ändå 

inte kommer att kunna verkställas upphävs i ett sf1 tidigt skede som 

möjligt. Detta har hetydelse bl. a. när det gäller formerna för verkställighe

ten av brottspåföljden. Självfallet har det också betydelse för utlänningens 

känsla av trygghet mot att sändas till hemlandet. 

2. 7 TvångsmedeI 

I samband med de förslag som rör skyddet för flyktingar och vissa andra 

grupper (2.4) har jag kommenterat utliinningslagkommittens förslag om 

förvarstagande i samband med SIV:s överprövning av polismyndigheter

nas avvisningsbeslut i vissa fall. Jag tar därför inte upp den frågan i detta 

sammanhang. 

Kommitten har inte företagit någon allmän översyn av bestämmelserna 

om tvångsåtgärder i utlänningsärenden. I några hänseenden föreslås emel

lertid ändringar. 
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Det giiller till en hörjan betriiffandc tvimgsmedel lllllt dL·n Slllll har dllmls 

till förvisning (utvisning pii grund av hrntt l. Kommitten ninrar om ;11t det 

enligt giillandc riitt iir osiikert om en utliinning Sl.Hll har mi·visats kan las i 

förvar i avvaktan r<i att domen i den delen vinner laga kraft och kan 

verksWllas. I friiga om bakgrumkn och orsaken till detta f{1r.iag hiin\·isa till 

vad kommitten anför rii s. 181 och 182 i bctiinkandet. K11mmillen atN.:r fi.ir 

sin del behov föreligga av en sildan möjlighet od1 har diirfiir föreslagit en 

siidan komplettering av giillande hestiimmelser. att utliinningcn vid hehll\ 

skall kunna hiillas i förvar tills avliigsnandebcslutet har vunnit laga kraft. 

En sädan iindring kan enligt kommitten göras antingen i UtlL eller i 

riittcgiingsbalkcn tRHJ. För en iindring i UtlL talar att man diir finner 

bestämmelserna om tviingsmedel vid avliigsnande enligt den lagen. Det i1r 

1Kksf1 diir man finner bestiimmclserna om avliigsnande pii grund av hrott. 

A andra sidan är det de allmiinna domstolarna som dömer till fiirvisning 

och vid fullföljd överprilvar sfidana beslut. Ett heslut om tviings~1tgiinl 

skall fattas samtidigt med att utliinningen döms till förvisning. Det ff1r 1hi 

enligt kommillcns mening anses opraktiskt att en annan myndighet skall ha 

hand om förvarsfrfagan. Även den frägan bör avgöras av domstolen. Fri"111 

dessa utgiingspunkter föresliir kommitten att bestiimmelsen i 24 kap. 21 ~ 

RB kompletteras pä si1dant sätt. att den som kan bdaras undandra sig 

förvisningsdomen skall kuna hällas hiiktad i samma utstriil:kning som den 

som kan befaras undandra sig iidömt straff. Förslaget har genomgi1ende 

liimnats utan erinran. Det har uttryckligen viilkomnab av flera remissin

stanser. som betonar den osiikcrhet och de olägenheter som fr{mvaron av 

en uttrycklig hestiimmelse för närvarande ger upphov till. 

Jag vill för egen del hänvisa till att riksdagen med hiinvisnin)! till justi

tieutskottets betiinkande (JuU 1973: 28) har hemställt om en iiversvn av 

denna fräga (rskr 1973: 277). Skiilet till detta iir att det enligt giillamk riill 

föreligger osiikerhet hctriiffande möjligheten att vid behov hi'1lla en utliin

ning hiiktad till dess förvisningen kan verkstiillas. Genom den nu föreslag

na ändringen i R H klarHiggs att sii får ske. Jag tillstyrker för egen del den 

föreslagna bcstiimmelsen. I fräga om den niirmare innebörden äterkommer 

jag i specialmotiveringen. 

Vidare föreslås i utliinningslagkommittens hctiinkandc vissa hegriinsade 

iindringar i UtlL:s tvängsmedclsbestiimmelser. Sålunda föres läs ett fiirtyd

ligande av 3.'i * UtlL så att det av denna klart framgiir att den handliiggande 

myndigheten. när förutsättningarna för tvångsiitgiirder föreligger. far om

händerta utliinningens pass eller diirmed jämstiilld legitimationshandling. 

Även detta förslag välkomnas av flera remissinstanser. Nilgra av dem 

anför dock synpunkter p{1 själva utformningen av hestiimmelsen. 

Nuvarande bestämmelser om särskilda tvångätgiirder i utliinningsiiren

den ger den handläggande myndigheteten riitt att föreskriva s{1dana villkor 

som behövs för att hålla utlänningen under uppsikt. Det står enligt min 

mening klart att myndigheten redan nu kan föreskriva att utlänningen 
6 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 96 
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liimnar ifr:in ~;ig sitt rass. Jag delar emellertid kommittens uprfallning att 

d<.:t iir linskviirl all d<.:t i UtlL klargiirs all Jcn handliiggamk m~'ndighctcn 

har en siidan hcfogcnhct. Enligt min mening biir emcllertid hcstiimrnelsen 

ges en annan utformning. Till denna fn\ga iitc.:rkommerjag i specialmotive

ringen. 

Det finns i detta sammanhang. anledning att framhi'llla. all en ntbnning 

som söker asyl och förklaras som tlykting nl1rmalt bör vara skyldig all 

liimna ifriln sig sill henilandspass till SIV. lian har i stiilli.::t möjlighet att fo 

ell rcsc.:dokumcnt enligt I lJ.'i I ~irs flyktingskonvention. Den omstiindigheten 

all utliinningcn kriiver all fa hehiilla hcmlandspasset utgör i mänga fall cl! 

imlil.:ium p~i all han inte iir llykting. 

Slutligen har kommitten uprmiirksammat en frf1ga som avser möjlighe

ten för SIV all vid behov heslut;1 om tviingsiitgiird sedan verket har skilt sig 

friin ett iirende men innan hesviir har anfiirts eller heslutet har vunnit laga 

kraft. Under den tiden tinns ingen handliiggande myndighet och diirmed 

heller ingen myndighet som beslutar i fri'1gor om tvångs[1tgiirder. Kommit

ten anser diirför att en bestiimmelse hör införas i utliinningslagen som ger 

SI V befogenhet all iiven i den silllationen besluta om förvar eller annan 

siirskild tvimgsiitgärd. Siidana tillfälliga heslut av polismyndighet som skall 

understiillas handliiggande mvndighet fiiresliis under denna tid understiillas 

SIV. 

Hesttirnmelsen har av flera remissinstanser bedömts som angelägen. Jag 

delar den uppfallningen lKh tillstyrker förslaget. 

Avslutningsvis vill jag niimna. all regeringens beslut om förvarstagande 

enligt en uttrycklig bestiimmelse i UtlL inte kan överklagas (48a ~). Frtlgan 

om hestiimmclsens förenlighet med Europarf1dskonventionen om de 

miinskliga riilligheterna och grundläggande friheterna var föremål för be

handling i samband med att hestiimmelserna om siirskilda tvångsåtg~inler 

reformerades är 197.'i I prop. 1975176: HO. Riksdagen godtog dii den nämnda 

best~immclscn. Mot den hakgrunden avser jag inte att i detta lagstiftnings

iirende ta upr till behandling frågan om införande av en besvärsmöjlighet i 

dessa foll. Mitt sWllningstagande motiveras också av. all ytterligare över

v~iganden är nödvändiga med hiinsyn till de hetydande svårigheter som 

föreligger niir det giiller att finna lämpliga former för en hesvärsriitt i fråga 

om förvarsheslut i utl~inning~ärenden som handläggs hos regeringen. Jag 

har emellertid för avsikt att senare ftterkomma i fr{1gan sedan den har blivit 

förcm<°1l för ytterligare överväganden. 

2.8 Olovlig ''istt:'lse 

En utliinning som har förvisats eller ut visats h~irifrån kan enligt 66 * 
UtlL straffa~ om han vistas hiir olovligen. Enligt den statistik som kommit

ten har inhämtat frftn rättsväsendets informationssystem har under faen 

1972-1976 sammanlagt 981 personer dömts för olovlig vistelse. Av dessa 
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var 852 nordhor. Antalet domar umkr samma period var I 942 varav I 7~9 

!!ållde nordhor. Detta innebiir att samma person dl.imts llcra giinger for 

olovlig vistcl'>e. 
Att strafföcstiimmclscn för olovlig vistelse sit ofta kommer till anviind

ning hiinger enligt kommitten bl. a. samman med. att det fi.\r brott som hör 

under allmiint iltal sedan gammalt i viirt land gäller en absolut fttalsplikt. 

Allmiin ilklagarc skall iltala för sfalant brott. om inte annat iir föreskrivet. 

Detta leder i sin tur till att förundersiikning mäsk ske i fall av olovlig 

vistelse. Tvångsmedel. t. ex. häktning. kan och skall tillgripas om detta iir 

niidviindigt för att siikerstiilla det riittsliga förfarandet. 

Den nuvarande ordningen iir enligt kommittens mening otillfredsstiillan

de. Detta giiller i siirskild grad i frilga om finl<indare. som iir bosatta niira 

dt:n svensk-finska gränsen. Ofta åtcrviimkr dessa efter förvisning eller 

utvisning vid upprepade tillfällen till Sverige. Gång rä gång [1talas de m:h 

diims enligt 66 * Uti! .. Till en del iir det frilga om gränshor med stark 

anknytning till Sverige genom släkt och viinncr. Enligt kommitten är 

emellertid de som döms för olovlig vistelse i stor utsträckning sjuka eller 

socialt nedg<'mgna miinniskor. som i stiillet borde bli förcmill for social 

omvärdnad. 

Att hdt avstå från en sanktionsbestämmebe för de fall dfa en förvisad 

person olovligen återvänder och sliir sig ner i v[1rt land kan enligt kommit

tt:ns mening inte komma i fråga. Behovet av en sanktionsregcl förstärks. 

om förvisning endast fftr anviindas i mer kvnlificerade fall än nu. Utan en 

slraflbcstiimmelse iir det omöjligt att upprätthålla respekten för dessa 

fiirvisningsbeslut. Kommitten anser emellertid att en förhättring av den 

nuvarande situationen kan åstadkommas genom att man gör undantng friin 

ilklagares generella iitalsplikt. Eftersom n[1got millsiigarintrcsse inte före

kommer i detta sammanhang föreslår kommitten att åtalet görs heroende 

endast av om lugföring iir påkallad från allmiin synpunkt. Som huvudregel 

avses gälla att ätal skall ske. men åklagaren skall ha frihet att underlåta åtal 

i de fall där föakt inte fyller något rimligt syfte. I lkssa fall sker då vanligen 

inget annat än att avliigsnandebeslutet vcrkstiills på nytt. 

I betänkandet lämnas nägra exempel på situationer d[t lagföring hör 

kunna underliitas. Åtal bör sföunda i viss utstriickning kunna underlätas i 

friiga om nordbor med hänsyn till att niigon griinskontroll inte förekommer 

mellan de nordiska länderna. Särskilt bör detta gälla beträffande de alko

holiserade eller i övrigt socialt handikappade personer. som nu giing pä 

giing döms för olovlig vistelse. fastän de i stället hordc hli föremål för 

social omvilrdnad. Ett annat exempel som kommitten ger på en situation 

då ätalsunderliitelse kan vara motiverad är då en person tillfälligt har rest 

in för att besöka en sjuk anhörig eller bekant eller i övrigt har haft ett 

viigamk skäl för ett tillfälligt besök här. men har underlåtit att först sökn 

tillständ. Om en förvisad person av l. ex. ekonomiska skäl har funnit sig 

tvingad att resa över svenskt territorium för att ta sig till tredje land bör 

likaså ätal kunna utebli. 
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Det stora flertalet remissinstanser stiillcr sig hakom fiirslagct ;1tt mii_ilig

göra iitalsunderl~itelse i vissa fall viJ olovlig vistelse i Sverige. Till de-,sa 

hiir liinsstyrclsen i Norrbottens liin. I huvudsak li\mnas kommittens all

rnlinna bedömningar utan erinran. Svea hovriitt vill lll1ek att begri111sningen 

skall göras sniivare. rri\n flera h:ill hetonas vikten av att olllvlig vistelse 

beivras. En rernissinstans anser att det bi)r vara domstolarna och inle 

r1klagarmyndigheterna som tar stiillning till om den olovliga vistelsen skall 

medföra påföljd. 

I likhet med kornmitten och en praktiskt taget enig remissopinion anser 

jag det angehiget att en möjlighet öppnas for iiklagarna att i vissa fall 

underlilta att beivra olovlig vistehe. De nuvarande bestiimmelserna for i 

miinga fall olämpliga konsekvenser. Siirskilt giiller detta i frf1ga om finliin

dan: som iir bosatta niira den svensk-finska griinsen. Hcstiimmelserna ger. 

som även understryks av liinsstyrclsen i Norrbottens Hin. inte tillriiekliga 

möjligheter alt beakta humani!iira oeh sociala synpunkter. I vissa av de 

situation..:r dii en socialt nedg[mgcn utWnning. som pittriiffas hiir efter 

utvisning med äterreseförhud. mer eller mindre automatiskt anhiills. hiik

tas och döms till ett kortare ovillkorligt straff. bör det i fortsiittningen bli 

möjligt att underlilta iital. Även i övrigt ansluter jag mig till vad kommitten 

anför om de situationer di\ det är motiverat att inte vikka i\tal. Det hiir i 

övrigt överlåtas ät de riittstillämpande mymli!,!heterna att närmare ange i 

vilken omfattning åtal bör underli\tas. 

Jag vill emellertid i detta sammanhang understryka viktt:n av all lagl'ö

ring kommer till stfmd i alla de fall di! brottet inte kan anses som ringa. 

Straffbestämmelsen utgör ett nödviindigt komplement till Jet ~ltem:scför

hud som alltid skall giilla vid ut visning pil grund av hrott eller asocialitet 

och i allmiinhet iiven vid utvisning av annan orsak. Som kommitten fram

håller kan respekten för domstolarnas och SIV:s beslut inte uppriitthiillas 

utan all överträdelse av iiterreseförbuden beivras. Den möjlighet att under

låta att beivra övertriidelsen som jag sfilunda fiiresl{I!' hör ses som ett 

unJantag endast för de fall df1 brottet mi:d hiinsyn till omständigheterna iir 

all anse som ringa. Nägon allmiin hegriinsning av ansvaret för olovlig 

vistelse är st1lunda inte avsedd. 

Under remisshehandlingen har vidare framförts vissa synpunkter pä 

sjiilva utformningen av hestiimmelscrna . .I K. RA och några ilklagarmyn

digheter föreslår sålunda alt dessa utformats annorlunda. Oavsett om 

möjlighet öppnas för fitalsunderliitelse enligt 20 kap. 7 ~ RB eller för s. k. 

särskild ålalsprövning <jfr exempelvis 9 kap. 12 ~ BrBI bör enligt flera av 

dessa rcmissinslanser böter införas i straffskalan för ringa brott. Därige

nom kommer ålalsbegränsningsbeslämmelsen att stå i biittre överensstäm

melse med Je principer som annars giiller för allmän t1klagares riill att 

avstå från att beivra brott. Meningarna !,!år diiremot isär betriiffande valet 

mellan endast att lita till möjligheten för allmän åklagare att med tillämp

ning av 20 kap. 7 ~ l RB besluta att inte :hala. niir endast ett bötesstraff kan 
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viinta-,. eller all införa en bestiimmcbc \\ll1 si1rskild <i\a\sprövning i l.!tll... 

Fli:rtalet av de nu niimnda rcmissinstanserna förordar dock den senare 

lösningen. 

/\ven fiir egen del anser jag det vara rikligt att filreskriva lindrigare straff 

iin fangclse for ringa övertriidelse. Det m{1ste anses som en naturlig följd av 

att s{1dana förfaranden skall kunna i di:t enskilda fallet undantas rr;"in 

heivrandc. Diirigenom markeras ocksit att övriga fall av olovlig vistelse 

utgör allvarliga övertriidelser. Jag foresliir diirför att hö\er införs vid ringa 

hrott. 

När det g.iiller vale\ av metod for att ästadkomma ett undantag fr<.in 

{italsplikten anser jag det liimpligt att en siirskild iHalspriivningsregel tas in 

i UtlL. Diirigenom kommer de relevanta hcstiimmelserna att ~itc1i'innas i 

ett sammanhang. Bestiimmclsen bör inncbiira att iital i ringa fall inte skall 

viickas annat än om det iir pi1kallat fnln allmiin synpunkt. 

2. 9 AnS\"arsbcstämmelserna 

Som jag tidigare har nämnt har kommitten inte i detta skede företagit 

nägon allmän översyn av ansvarsbestiimmelserna. Dessa ses över under 

kommittens nu piigilende fortsatta arbete. I ett hiinseemlc har dock iindring 

föreslagits. Det giiller ansvaret för olovlig vistelse efter iilagt titerreseför

hud. Den friigan har jag behandlat i föregående avsnitt. 

Flera remissinstanser. bland dem RPS. SIV och flera polismyndigheter. 

har emellertid tagit upp frilgan om ändringar av giillande straftbestäm

melser i Uti L. RPS beklagar sttlunda att niigon fullstiindig översyn av 

ansvarshestämmelserna inte har företagits nu. Pii grund av hland annat den 

av allt att döma organiserade och ökande illegala invandringen till landet 

anser RPS det angeläget att sädana ansvarsbcstiimmclser införs att denna 

invandring kan stiivjas. De kritiska rcmissinstanserna fiiresl{1r diirvid i 

första hand att straff införs för den som hjiilper en utliinning i dennes 

försök att illegalt ta sig in i landet. även niir fiirsöket misslyckas. Vidare 

föreslås straff hl. a. för den som hjiilper en utliinning som enligt ett utvis

ningsbeslut skall avliigsnas fr<in Sverige att hiilla sig dold för att undg<I 

verkställighet. LO understryker vidare behovet av effektiva straffpiifiiljder 

vid illegal anstiillning. 

För egen del vill jag framhålla att jag har stor förståelse för kraven pil ett 

skyndsamt införande av mera effektiva påföljdsbcstiimrnelser vid framför 

allt organiserade brott mot UtlL. Den nuvarande situationen iir otillfreds

ställande. A andra sidan är det viktigt att hela detta komplex hlir föremål 

för en omsorgsfull översyn av utHinningslagkommittcn och sedvanlig rc

missbehandling innan mer omfattande iindringar genomförs. Jag är diirför 

inte nu beredd att föreslå ändringar i alla de avseenden som rcmissinstan

serna berör. 

På en punkt anser jag dock att en ändring hör genomföras nu. Det gäller 
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fdgan om ansvar för förs1)k all hjälpa en utliinning att illegalt ta sig in i 

landet. Jag anser det vara ~ynncrligcn otillfrcdsstiillandc alt medh.iiilr till 

illegal inresa inte nu kan hcivras. ens om den hedrivs organiserat och i 

vinningssyftc. annat iin lfa utliinningen faktiskt kl1mmcr in. Det är otill

fredsstiillande siiviil friin allmiinna riittsliga ulgiingspunkler som med hän

syn till all en icke obetydlig miinniskosmuggling in i vårt land för niirvaran

dc p~lgitr. med de okigcnhcter delta för med sig för samhiillet. Situationen 

iir nu sitdan alt en iindring av straffbesliimmclserna enligt min mening inte 

kan anst{t till dess kommitten har liimnal sitt betänkande. 

I fraga om hestiimmelsens niirmare utformning far _iag anföra följande. 

Enligt (14 ~ UllL straffas den som hjiilper en utliinning att komma in i 

riket i strid mot föreskrift i lagen eller i författning som har utfärdats med 

stöd av lagen. Straffet iir satt till höter eller. när omständigheterna är 

förwilrande. till fängelse i högst sex mimad er. Är det fråga om en presum

tiv terrorist iir maximistraffet fängelse i ett iir. Försvilrande omstiindighe

ter torde i praxis anses föreligga niir verksamheten bedrivs i organiserad 

form eller i övrigt vid upprepade tillfällen. Av ordalydelsen far som jag 

redan niimnt anses framgil. att del för fullbordat brott och därmed straff

ansvar kriivs att utliinningen har kommit in i landet. Av :!3 kap. I * BrB 

framg{ir att den som har råbörjat utförandet av visst brott utan att detta har 

kommit till fullbordan skall dömas for försök till brottet i de fall dä särskilt 

sladgande har getts om detta. Som yllerligare förutsättningar giiller att det 

föreliig fara för all handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller alt 

s{1dan fara var utesluten ene.last pi1 grund av tillrälliga omständigheter. 

Straffet skall bestämmas till högst vad som gäller för brottet. 

För all ;[stadkomma all iiven försök till siidant hrott som avses i 64 !i 

l.ltlL hlir kriminaliserat hör i samma bestämmelse införas en uttrycklig 

bestiimmelse om att försök är strafthart enligt :!3 kap. BrB. 

Det kunde i och för sig övervägas att i detta sammanhang även skärpa 

straffsatsen. Jag anser emellertid att denna fråga först hör övervägas i 

samband med den hclhetshedömning som kommitten har att göra. Som jag 

redan har nämnt torde försviirande omstiindigheter ofta vara för handen i 

dessa fall. varför slriingarc påföljd ~in höter bör komma i fråga. Vid pfl

fliljdshedömningen bör enligt min mening de allmänpreventiva skälen ges 

betydande 1yngd. Fängelse bör sålunda i allmänhet ådömas när försvåran

de omständigheter föreligger. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom arbetsmarknadsdeparte

mentet uppriittats förslag till 

I. utliinningslag. 

2. lag om ändring i riittegångsbalken. 
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3. lag om ;indring i lagen ( 19nn: 29.°'l om hen:dandc av sluten rsykia(ri.'>k 

vfad i vi,sa fall. 

4. lag om iindring i rättshj;ilpslagen ( 1972: 4291. 

1-iirslagen hiir fogas till regerings protokollet i detta iircnde som hilogu 5. 

4 Specialmotivering 

4.1 Förslaget till ny utlänningslag 

Den nu giillande ullänningslagen (UtlU kom till år 1954. Den har sedan 

dess varit föremål för ett flertal sakliga ändringar. senast åren 1970. 1977 

och 1978. Någon överarbetning av lagen i språkligt hänseende eller i fdga 

om dispositionen har emellertid inte skett. Lagen framstar därför numera 

som svåröverskådlig och wårläst. vilket är otillfredsställande eftersom det 

gäller en central lagstiftning som reglerar ett stort antal enskilda miinni

skors fundamentala rättigheter i förhållande till vårt land och det vidare iir 

fråga om en lag som skall tillämpas av ett betydande antal myndigheter. 

Mot den bakgrunden har utlänningslagkommitten ansdt det angeläget 

att i samband med de omfattande ändringar som kommitten förcslilr företa 

en språklig överarbetning av samtliga bestämmelser i UtlL och föreslå en 

ny UtlL. Kommittens lagförslag har nästan genomgående fött ett gott 

betyg av remissinstanserna i fråga om språkbehandling och övcrskäd

lighet. Det gäller inte minst från de myndigheter som dagligen har att 

tillämpa bestämmelserna i UtlL. Under författningsarbetct inom regerings

kansliet har skett en ytterligare sådan översyn. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp vissa jämställdhetsaspcktcr pä den 

språkliga utformningen. Lagutskottet CLU 1979/80: IOl har nyligen uttalat 

sig för att t. ex. det personliga pronomenet "han" och dess böjningsformer 

inte i onödan utnyttjas på ett sådant sätt att lagtexten. när båda könen 

åsyftas. kommer att stå i mindre god samklang med jämställdhetssträvan

dena. Annan lagstiftning som har utarbetats inom arhetsmarknadsdepartc

mentet, t. ex. jämställdhetslagen. har också kunnat skrivas helt könsncu

tral. Tyvärr har detta inte varit möjligt med utlänningslagen. I många fall 

skulle det ha lett till störande upprepningar om både maskulina och femi

nina pronomen hade använts. Därför har, liksom i äldre lagtext. genomgå

ende använts ordet "han" som ersättningsord för substantiv (t. ex. utlän

ning. flykting osv.), vilka betecknar både män och kvinnor. 

Det förslag till ny UtlL som jag nu lägger fram följer i huvuddragen 

samma disposition som den nuvarande lagen. Vissa omdisponeringar har 

dock blivit nödvändiga. För att göra lagtexten mera överskådlig har de 

skilda större avsnitten försetts med kursiverade underrubriker. 

I det följande kommenterar jag närmare endast de paragrafer som har 

ändrats annat än i språkligt hänseende. 
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Inledande hcstämml'lscr 

1-2 §* Hiir har tagits in vissa inledande bestiimmclser av generell natur. 

De motwarar i huvudsak I lH.:h 3 **i gi.illande UtlL. 

Rätt till as~·t m. m. 

Under denna ruhrik återfinns bestämmelserna om en flyktings rätt till 

fristad i vt1rt land 0 *)·om de omständigheter som gör att ett flyktingskap 

upphör (4 *) samt bestiimmelser om skydd förkrigsvägrare (5 §)och för 

uthinningar som. fastiin de ime är t1yktingar. har tungt vägande invänd

ningar av politisk art mot att återvända till hemlandet (6 §). 

3 § Paragraft:n motsvarar nuvarande 2 §första och andra styckena UtlL. 

Asylregeln iji"irsta stycket är i sakligt hänseende oförändrad. Genomgåen

de anviinds i den nya Jagen hegreppet flykting i stället för politisk flykting. 

Det hiinger samman med att tlyktinghestämmelserna har anpassats till 1951 

års Genevekonvention angående flyktingars rättsliga ställning (flykting

konventionen). I denna används begreppet "n:fugee". 

När den asylsökandes påståenden om förföljelse framstår som rimliga 

men de faktiska förhållandena inte kan klarläggas bör. liksom hittills. den 

asylsökandes uppgifter Uiggas till grund för bedömningen. Denne hör åt

njuta "the benefit of the douht". 

Ett uttryck för den anpassningen till flyktingkonventionen utgör andra 

st_\'Cket.\ definition av en flykting. Denna motsvarar den definition som 

finns i artikel I A 2 första stycket i konventionen. så som definitionen har 

reviderats genom 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställ

ning. Protokollet. som har ratificerats av Sverige och som trädde i kraft 

den 4 oktoher 196 7. innebar hl. a. ett upphävande av den ursprungliga 

begriinsningen av flyktingbegreppet. Den begränsningen innebar att endast 

personer som kunde åberopa förföljelse "till följd av händelser, som inträf

fat före den I januari 1951 ". betraktades som flyktingar. 

I friiga om skälen för att ersätta definitionen av en "politisk flykting" i 

2 ~andra stycket UtlL med konventionens flyktingdefinition får jag hänvi

sa till den allmänna motiveringen (2.4.1 ). Här skall endast nämnas föl

jande. Vid utfärdande av resedokument för flyktingar enligt artikel 28 i 

konventionen tillämpas redan nu konventionsbcstämmelserna. Jag har 

föreslagit 12.4.2) en rätt för en flykting att i tillståndsbeslutet med anled

ning av en förstagångsansökan få klargjort, om hans begäran om flykting

status har bifallits. Bcsvärsrätt föreslås mot beslut varigenom en sådan 

begäran om flyktingförklaring har ogillats. Såväl ett resedokument som en 

flyktingförklaring har betydelse för andra staters behandling av flyktingar, 

s. k. extraterritoriella verkningar. Med hänsyn härtill och till den centrala 

funktion som flyktingkonventionen har för flyktingskapsbedömningen i de 
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stater som anslutit sig till konventionen har jag bedömt det önskvärt att 

konvcntionstexten på denna punkt integreras i utlänningslagen. Av prak

tiska skäl har begreppet ''politisk förföljelse" behållits. Begreppet. som 

alltså innefattar förföljelse på grund av ras. nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp eller religiös eller politisk uppfattning, återkommer på and

ra ställen i lagen 133 och 85 §§). 

Ändringen av definitionen innebär som jag tidigare har nämnt att den 

som kan åläggas allvarligt straff "på grund av politiskt brott", inte längre 

automatiskt skyddas. utan endast i den mån han faller under flyktingdefini

tionen eller anses böra få skydd av politisk-humanitära skäl. I övrigt avses 

varje person som är att anse som "politisk flykting" enligt utlänningslagen 

bli bedömd som flykting även i fortsättningen (2.4.1). En fördel, utöver 

dem som tidigare har nämnts, med den nya definitionen är att det subjek

tiva elementet (välgrundad fruktan) i själva lagtexten ges en mer framträ

damlc plats iin tidigare. 

Flyktingkonventionen betraktar som flyktingar också dem som enligt 

vissa tidigare konventioner har fått sådan status. s. k. statutflyktingar. Jag 

har inte funnit anledning att ta in bestämmelser om denna, numera kraftigt 

begränsade grupp. På grund av Sveriges anslutning till flyktingkonven

tionen bedöms de självfallet som flyktingar även i vårt land. 

I tredje stycket har tagits in den bestämmelse i nuvarande 2 § andra 

stycket som anger graden av den förföljelse som konstituerar flyktingskap. 

Av bestämmelsen följer att trakasserier från myndigheternas sida som är 

av mindre ingripande natur inte leder till flyktingstatus. Så har inte heller 

hittills varit fallet enligt den praxis som har utbildats vid vår tillämpning av 

UtlL eller flyktingkonventionen (resedokument enligt art. 28). Det är å 

andra sidan angeläget att bestämmelsen tillämpas i en generös anda. Den 

som ändå inte kan anses vara flykting kan vara att hänföra till 6 §. 

4 § Paragrafen. som är ny, motsvarar i sak artikel I C i flyktingkonven

tionen. Som en konsekvens av att konventionens flyktingdefinition har 

tagits in i lagen bör också de konventionsbestämmelser enligt vilka en 
flykting upphör att vara flykting få sin plats där. 

Med den uppläggning flyktingbestämmelserna nu får framgår klart att 

flyktingstatus som har tillerkänts en utlänning har permanent karaktär och 

kan konstateras ha upphört, endast om någon omständighet som anges i 

4 § har inträffat efter det att utlänningen bedömdes som flykting. Det 

innebär från myndigheternas utgångspunkt den lättnaden, att när en utlän

ning väl har fått status som flykting så behöver därefter någon allmän 

prövning inte ske av samtliga de förhållanden som har lett till att han har 

fått flyktingstatus. Som jag har anfört i den allmänna motiveringen (2.4.2) 

bör frågan om en utlänning fortfarande är flykting tas upp endast när 

anledning förekommer till detta. Detta är fallet när fråga uppkommer om 

utvisning på grund av brott eller asocialitet eller om verkställighet av ett 
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utvisningsbeslut. Detsamma gäller niir flyktingen ansöker om internatio

nellt resedokument eller när annars avgörande skall triiffa~ i en friiga oi.:h 

det därvid har betydelse om utlänningen fortfarande iir flykting. Vid priiv

ning av en ansökning om förlängt UT eller om PLIT saknas normalt 

anledning att undersöka om en upphörandegrund har inträffat. 

Beträffande frågan om f1terkallelse av en flyktingförklaring fftr jag vidare 

hänvisa till 17 och o5 ~~. 

Av betydelse för en utlännings rätt till tlyktingstatus är vidare de s. k. 

uteslutandegrunderna. friimst den som .ivses i art. I F i tlyktingkonvcn

tionen. Enligt den hestämmelsen är konventionen inte tillämplig (''shall 

not apply") på den heträffande vilken det finns allvarliga skiil att anta att 

han har begätt brott mot freden. krigsförbrytelse dler brott mot miinsklig

heten. Detsamma gäller beträffande grovt ii.:ke-politiskt brott som begiltts 

utanför tilltlyktslandet innan utlänningen mottogs som flykting diir eller 

giirningar som strider mot Förenta Nationernas syften och grundsatser !se 

betänkandet ISOU 1972: 84l Flyktingskaps. %-98l. Niir SIV eller rege

ringen prövar frf\gan om en utlänning har flyktingstatus enligt konven

tionen skall iiven beaktas frågan om utlänningen på grund av sådana 

handlingar som jag nu har nämnt är utesluten från skydd enligt konven

tionen. Motsvarande bör gälla vid bedömningen av om flyktingskap före

ligger enligt UtlL. Med den utformning bestämmelserna om asyl nu har fttlt 

hör nämligen i princip ingen skillnad föreligga mellan tilliimpningen av 

konventionen och UtlL. I likhet med kommitten anser jag det emellertid 

inte nödvändigt att ta in uteslutandegrunderna i lagen. Om en utlänning har 

begätt sådana handlingar som faller under undantagsbestämmclsen, kan 

detta anses utgöra ett synnerligt skäl att vägra honom fristad enligt J * 
första stycket. Jag vill också hänvisa till att enligt 78 *den omstiindigheten 

under vissa ytterligare förutsättningar genombryter de s. k. politiska verk

ställighetshindren. 

5 och 6 *~ Hit har förts bestämmelserna i 2 ~ tredje stycket i den nuva

rande lagen. Bestämmelserna har förtydligats genom att det uttryi.:kligen 

har angetts. att rätten att stanna i Sverige förutsätter att utlänningen har 

behov av detta. I fråga om de båda grupper av skyddshehövande som här 

avses för jag i övrigt hänvisa till prop. 1975176: 18 s. !07-110. 

Pass och anmälningsskyldighet 

7-9 §§ I detta avsnitt återfinns bl. a. nu gällande bestämmelser om bl. a. 

skyldighet för en utlänning att visa upp en godtagbar passhandling samt att 

på kallelse inställa sig hos polismyndighet och lämna de upplysningar som 

begärs (jfr 4-6 ** i nuvarande lag). 

I 8 * har med anledning av påpekanden under remissbehandlingen in

förts en uttrycklig bestämmelse om rätt för polismyndigheten att hämta en 
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utliinning som inte fttlyder en kallelse. Vidare har i ett tredje stycke införts 

en hesUimmelse om riitt att vid hehov kvarhälla utlänningen kortare tid för 

utredningsändamål. Sädant kvarhåll:mde ffir inte avse liingre tid iin som iir 

nödviindigt för att polismyndigheten skall fft de uppgifter den hehöver. En 

yttersta gräns har satts vid sex timmar. Behöver polismyndigheten ha 

utlänningen omedelhart tillgänglig längre tid och motsätter sig utlänningen 

detta. niflste beslut meddelas om förvarstagande enligt 50 eller 52 *· För att 

detta skall rn ske kriivs emellertid att det föreligger sannolika skiil för 

avvisning enligt 28 eller 29 §eller utvisning enligt 38. 43. 47 eller 48 §eller 

att fräga har uppkommit om verkställighet av ett avlägsnandebeslut. Ar 

detta inte fallet skall utlänningen släppas. I fråga om presumtiva terrorister 

gäller andra hestiimmelser (se 52 §andra stycket). 

Pä grund av den nordiska passkontrollöverenskommelsen är medborga

re i ett annat nordiskt land vid inresa i Sverige direkt frfm ett siidant land 

hefriad från skyldighet att ha pass. En sådan person iir emellertid skyldig 

att visa att passfrihet föreligger för honom (2 och 3 §§ UtlK). Det kan när 

passkontroll anordnas vid en inter-nordisk gräns i undantagsfall visa sig 

nödvändigt att kvarhålla även en sådan utlänning för att få klarlagt att det 

är fråga om en nordisk medborgare. Motsvarande torde för övrigt gälla den 

som är svensk medborgare men som polismyndigheten antar vara en 

utlänning. Jag vill emellertid understryka vikten av att bestämmelserna om 

kvarhållande, och särskilt bestämmelserna om tvångsåtgärder (50 och 

52 §§).tillämpas på sådant sätt att den som inte behöver pass för sin inresa 

inte onödigtvis utsätts för obehag eller hinder. 

Tillstånd till inresa och uppehåll i Sverige 

Efter inledande bestämmelser behandlas i detta avsnitt under särskilda 

rubriker visering, UT, återkallelse av UT eller flyktingförklaring och be
slutande myndigheter m. m. 

10 och Il §§ Paragraferna motsvarar nuvarande 7 och 8 §§ i gällande 

Ut IL och har endast ändrats i språkligt hänseende. 

Enligt 11 § kan visering återkallas när det föreligger särskilda skäl. I 

likhet med kommitten (betänkandet s. 136) anser jag att skäl till återkallel

se kan föreligga i fall då utlänningen redan i samband med inresan visar sig 

sakna medel för sitt uppehälle här. I särskild grad gäller detta om han inte 

vidtagit några åtgärder för att klara sitt uppehälle. SIV får med hänsyn till 

omständigheterna avgöra om skäl föreligger till återkallelse i dessa fall. 

12 ~ Fiirsta stycket motsvarar i sak 9 § i nuvarande UtlL och anger vilka 

typer av UT som förekommer i lagen. 

I andra stycket har angetts att UT inte får vägras en utlänning på grund 

av dennes vandel i andra fall än som avses i 29 § första stycket 2-4 och 

43§. 
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Rätten att vägra en utl~inning UT på grund av dennes vandel har utveck

lats i praxis. Frfrgan om införande av ett förhud mot att vägra en utlänning 

uppehilllstillstiind pf1 grund av hans vandel diskuterades i prop. 1968: 158 

(s. 61 n. En sådan förbudsbestämmelse hade föreslagits av utlännings

utredningen. Föredraganden kunde emellertid för sin del inte ansluta sig 

till förslaget. I den nämnda propositionen framhålls vidare (s. 77> att en 

utlännings personliga förhållanden inte hör prövas i ärende om uppehålls

tillstiind annat än inom ramen for avvisnings- och utvisningshestämmel

serna. I prop. 1977178: 90 (s. 81) berördes frågan p{t nytt. Föredraganden 

ansåg att de hittillsvarande möjligheterna att inom ramen för avvisnings

och utvisningsbestiimmelserna vägra utlänning uppehållstillstånd på grund 

av hans vandel bl1rde behällas. Jag delar min företrädares uppfattning. 

Samtidigt anser jag det angeläget att en best~immelse i frågan tas in i UllL. 

Med den nya lagen inträder en ytterligare begränsning av möjligheterna att 

vägra UT av vandelsskäl till följd av att vissa av utvisningsgrunderna 

utgår. 
Kommitten har pii s. 116 i betänkandet närmare utvecklat vilken vikt 

vandelsprövningen bör tillmätas vid prövningen av UT. Resonemanget. 

vilket jag ansluter mig till, går ut på att vandclsprövningen allmänt sett bör 

tillmätas en jämförelsevis större betydelse när utlänningen har vistats här 

kort tid. Vid senare förlängningsansökningar liksom vid ansökningar om 

PUT bör vandeln tillmätas allt mindre betydelse. medan större vikt läggs 

vid vistelsetidens längd och övrig anknytning hit. Beträffande dem som 

enligt vad jag har förordat skall söka UT före inresan (2.2) kan det dock 

antas att vandelsprövningen vid det tillfället inte blir särskilt ingående. Den 

verkliga prövningen kan därför behöva vänta till dess den första förläng
ningstiden ges in. 

13 * Paragrafen. som anger innebörden av ett tidshegränsat UT, motsva

rar i sak nuvarande 10 §första stycket. 

14 ~ Enligt denna paragraf får ett UT med territoriell begränsning avse 

högst ett år. Bestämmelsen motsvarar i sak 12 §i gällande UtlL. 

IS § Paragrafen. som behandlar permanenta UT, motsvarar i sak nuva

rande IO § andra stycket. Bestämmelsen i sistnämnda stycke om återkal

lelse av PUT har emellertid brutits ut (se 17 §). 

16 ~ Denna paragraf är ny. Beträffande de närmare övervägandena får 

jag hänvisa till den allmänna motiveringen (2.4.2). Bestämmelsen har ut

formats på sådant sätt att ett särskilt beslut i frågan om nyktingstatus kan 

pilfordras endast när UT söks första gången i landet. Först då kan ärendet 

utredas tillräckligt. l den mån UT beviljas före inresan vid överföring av 

nyktingar hit. utfärdas sålunda inte vid det tillfället någon flyktingför-
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klaring. En ytterligare förutsiittning iir att utliinningen vid ansökningen om 

UT kan anses äheropa att han är flykting enligt 3 *· Självfallet iir det av 

underordnad betydelse vilken formulering utlänningen anviinder. Vidare 

gäller att en llyktingförklaring endast ges en flykting som har behov av 

fristad i vårt land. En flykting som redan har fött asyl i ett annat land eller 

som annars kan få skydd diir. men som ges ett UT i Sverige med hiinsyn till 

exempelvis en familjeanknytning hiir har salunda inte niigon riitt till en 

llyktingförklaring. 

Ett beslut att inte ge llyktingförklaring kan överklagas enligt 6'.' *. En 

utlänning som har ett gällande UT eller som söker förliingning av sill 

tillstånd och som önskar ett beslut om sin i:ventuella flyktingstatus <ir 

hänvisad till att ansöka om internationellt resedokument för flyktingar. 

Flyktingförklaringen kan tas in i tillståndsbeslutet eller utfärdas som en 

särskild handling. 

17 § I första stycket återfinns bestämmelserna om ilterkallelse av UT i 

50 *gällande Ut IL. 

Med anledning av ett önskemål från SIV under remissbehandlingen har i 

undra styckl!l angetts att ett UT för en utlänning som inte har rest in i 

landet även annars får återkallas. om det föreligger särskilda skiil. Så kan 

vara fallet om det visar sig att förutsättningarna för tillståndet inte längre 

föreligger. Möjligheten bör användas med försiktighet. Om SIV avser att i 

ett visst fall begagna sig av möjligheten att återkalla tillståndet. bör dt:t ske 

på sådant sätt att utlänningen får del av återkallelsen innan han påbörjar 

eventuell resa hit. 

Tredje stycket motsvarar nuvarande IO * andra stycket andra meningen 

Ut IL. 

I ett fjärde stycke klargörs att en flyktingförklaring får återkallas niir 

utlänningen enligt 4 § har upphört att vara flykting. Avsikkn iir inte att 

återkallelse skall ske så snart detta inträffar. I stället bör. som tidigare 

nämnts. frågan om eventuell återkallelse tas upp när särskild anledning 

föreligger till detta. Så kan vara fallet när fråga uppkommer om utvisning 

på grund av brott eller asocialitet eller om verkställighet av ett utvisnings

beslut. Statusfrågan får också aktualitet vid ansökan om resedokument. 

Anledning kan vidare föreligga att ta upp frågan om äkrkallelsc av flyk

tingförklaringen, om SIV får kännedom om att utlänningen ansöker om 

och får nytt hemlandspass. Däremot saknas i allmänhet anledning att ta 

upp frågan endast därför att utlänningen ansöker om förlängt UT eller om 

PUT. 

Har utlänningen fått en flyktingförklaring genom att mot bättre vetande 

lämna oriktiga uppgifter eller svikligen förtiga vissa omständigheter för 

förklaringen likaså återkallas. En förutsättning är självfallet att han enligt 

de korrekta uppgifter som har framkommit inte är att anse som flykting. 
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18 och 19 §§ I giillandc utlänningslag finns bestämmelserna om vilka 

myndigheter som far besluta om och iltcrkalla vist:ring m:h UT i 11 och 

50 §§. I syfte att göra reglerna mer iiverskildliga har beslutsriitten i fri.1ga 

om visering resr. UT fördelats rft skilda paragrafer. 18 §reglerar visering 

och 19 § UT. Paragraferna har Jisponerats sil att första stycket i vardera 

paragrafen ang.er vilken myndighet som får meddela tillstilndct och andra 

stycket vilken myndighet som får återkalla det. Nllgon saklig ändring har 

inte gjorts. hl1rtset1 frftn att Jlyktingforklaringen har tagits in i 19 §. 

Arbetstillstånd och anställningstillstånd 

Besliimmdsema om arbets- och anställningstillstånd har disponerats på 

huvudsak samma sätt som bestämmelserna om tillstånd till inresa och 

uppchiill i Sverige. Efter en inledande fullmaktsbestiimmclse har de niirma

re reglerna tagits upp under rubriken arbetslillstilnd. anställningstillståml. 

återkallelse och heslutanue myndigheter m. m. Någon materiell ändring av 

gällande rätt har inte skett. 

20 § Paragrafen motsvarar nuvarande 15 § och är i sak oförändrad. 

21 § Paragrafen reglerar villkoren för AT och motsvarar i sak 16 §första 

stycket första och andra meningarna. 

22 § Denna paragraf anger villkoren för anställningstillstånd och motsva

rar i sak 16 a §första stycket. första och andra meningarna. 

23 § I denna paragraf anges i vilka fall arbets- och anställningstillstånd 

får återkallas. Bestämmelserna har i gällande utlänningslag sin motsvarig

het i första stycket sista meningen av 16 resp. 16 a *samt i 50 §. Sfttillvida 

föreligger för närvarande en bristande överensstämmelse mellan arbets

och anställningstillstånd. att endast det första är särskilt omnämnt i 50 *· 
Eftersom anställningstillstånd utan särskilda begränsningar kan återkallas 

när det finns särskilda skäl och det fall som avses i 50 § måste anses utgöra 

ett sildant skäl. fflr dock återkallelsemöjligheterna i dag anses vara de

s<1mma för båda slagen av tillstånd. 

I den föreslagna 23 * anges därför att återkallelse får ske när utlänningen 

mot bättre vetande har lämnat oriktiga uppgifter eller svikligen förtigit 

vissa omständigheter (jfr 50 § i gällande utlänningslagl eller om det finns 

andra särskilda skäl (jfr 16 * första stycket resp. 16 a § första stycket i 

gällande utlänningslag). 

I fråga om innebörden av "'särskilda skäl" får jag hänvisa till prop. 1975i 

76: 18 s. 141. 



Prop. 1979/80: 96 95 

24 * I paragrafens ji'irsta stycke. som motsvarar 16 § andra stycket i 

giillande lag, anges vilka myndigheter som för besluta om AT. Möjlighet 

har införts även för arhetsmarknadsstyrelScri att meddela AT i den omfatt

ning som föreskrivs av regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. 

av SIV. 
Andra stycket motsvarar i sak 16 * tredje stycket i gällande utlännings

lag. 

25 * Paragrafen motsvarar i sak 16 a § andra stycket i gällande utlän

ningslag. 

Vissa för uppehålls· och arbetstillstånd gemensamma bestämmelser 

Till detta avsnitt har förts bestämmelser om rätt för regeringen att 

föreskriva skyldighet att ordna behövliga tillstånd före inresan i Sverige 

(26 §) samt bestämmelser om inskränkning i vissa fall av utlänningars rätt 

att uppehålla sig inom visst omr:åde eller att ha anställning i visst eller visst 

slags företag (27 §). 

26 § Bestämmelserna har sin motsvarighet i 13 * i gällande lag. Denna 

avser emellertid endast AT. Som framgår av den allmänna motiveringen 

(2.2) föreslår jag emellertid en ordning som innefattar skyldighet för utlän

ningen att även ordna med UT före inresan. Genom 26 § bemyndigas 

regeringen att föreskriva en sådan ordning. De materiella bestämmelserna 

har sin plats i en utlänningsförordning. Där får även anges i vad mån 

undantag skall gälla från kravet på att ha UT ordnat i förväg. De principer 

som därvid bör gälla har närmare berörts i den allmänna motiveringen 

(2.2). 

I den mån regeringen med stöd av 26 § föreskriver krav på UT före 

inresan. kommer avsaknaden av sådant tillstånd att utgöra ett formellt 

inresehinder och därmed grund för avvisning enligt 28 §. 

27 § I denna paragraf har sammanförts bestämmelserna i nuvarande 14 
och 17 §§. 

Avvisning 

Bestämmelserna om avvisning har grupperats på följande sätt under 

särskilda mellanrubriker. Först anges på vilka grunder avvisning får ske. 

Därefter följer bestämmelserna om tidsfrister för besluten och behörig 

myndighet. Slutligen kommer de bestämmelser som reglerar polismyn

dighetens skyldighet att överlämna avvisningsfrågan till SIV samt att till 
SIV anmäla vissa avvisningsbeslut. 
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28 * Paragrafen behamllar de formella avvisningsgrunderna och motsva
rar 18 ~ i giillande utlänningslag. Vissa smärre ändringar har föreslagits i 

förhållande till den paragrafen. Bestämmelsen i 18 * 1) har i praxis ansetts 

medge avvisning sil snart antingen pass eller tillstånd saknas. Avvisning 

bör även i fortsättningen kunna ske i båda fallen oberoende av varandra. 

En ändring i enlighet med praxis är motiverad. Även i 18 ~ 2) har ordet 

"och" ansetts böra ersättas <1v "eller". Enligt 18 ~ 3) kan <1vvisning i visst 

fall ske av den som vid inres<1n "lämnar" en oriktig uppgift. Det kan 

emellertid inträffa att de vid inresan lämnade uppgifterna först efter ni1gra 

dagar visar sig vara oriktiga. Avvisning skall då kunna ske. Tempusformen 

"har lämnat" bör därför användas i stället för presens. 

Av större betydelse är att i 28 * I uttryckligen har angetts att avsakna

den av UT eller AT utgör grund for avvisning när sådant tillstånd fordras 

för inresa i Sverige. Detta gäller redan nu i fråga om A T. även om A T inte 

uttryckligen nämns i 18 ~ I UtlL ("pass och tillstånd att inresa"). I den 

mån regeringen föreskriver krav på att även UT skall ha ordnats innan 

inresa får ske (se 2.2), kommer utlänningar som omfattas av denna ordning 

att kunna avvisas enligt 28 § I, om de vid inresan saknar UT. Att avvis

ningsärendet skall överlämnas till SIV bl. a. när utlänningen åberopar 

politisk förföljelse framgår av 33 §. Självfallet får avvisning på grund av 

avsaknad av UT eller AT endast ske, om det kan antagas att utlänningen 

har för avsikt att bosätta sig eller stanna utöver den uppehållstillståndsfria 

tiden i Sverige - eller annat nordiskt land - respektive här ta anställning 

som kräver arbetstillstånd. 

29 § Denna paragraf behandlar de materiella avvisningsgrunderna. Den 

motsvarar i huvudsak 19 § i nuvarande utlänningslag. Av den allmänna 

motiveringen (2.5.2) framgår att avvisning enligt 29 § I kan ske även när 

det först efter inresan inträffar omständigheter som ger anledning att anta, 

att utlänningen inte har medel för sin försörjning under den tid han avser 

att stanna här. Om en utlänning som har kommit hit som turist ansöker om 

AT, torde förhållandet inte sällan vara det au han har för avsikt att stanna 

kvar. Är detta fallet föreligger förutsättningar för avvisning, även om han 

har tillräckligt med pengar för att klara sig under den tillståndsfria tiden. 

Självfallet blir omständigheterna i det särskilda fallet avgörande. 

Slopandet av tredje punkten i nuvarande 19 § avses inte medföra någon 

mera väsentlig saklig ändring. Den omständigheten att utlänningen under 

senare tid har yrkesmässigt bedrivit prostitution, koppleri eller olovlig 

införsel eller utförsel medför normalt att det skäligen kan antas att utlän

ningen även i fortsättningen kommer att underlåta att försör:ja sig på ett 

ärligt sätt. Avvisning kan därför ske enligt 29 § 2 (jfr 43 § I). Den avvis

ningsgrunden är i övrigt tillämplig på den som bedriver yrkesmässigt 

hasardspel elier som annars försörjer sig genom brottslig verksamhet. Som 

kommitten har framhållit bör avvisning enligt 29 § 2 kunna ske av en 
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utliinning som skäligen kan antas komma att försöi:ia sig genom att arbeta 

utan föreskrivi:t AT (jfr 95 * första stycket 2). Pjiirde punkten i den 

nuvarande lagen har utvidgats pil sätt som framgftr av den allmänna moti

vi:ringen (2.5.2). Även "andra särskilda omstiindigheter" än tidigare 

ådömt fängelsestraff fftr liiggas till grund för bedömningen av om utlänning

en kan antas komma att bcgil brott här. I övrigt har någon iindring betriif

fande avvisningsgrunderna inte gjorts förutom i språkligt hänseende. 

I sista stycket har för tydlighets skull angetts att endast di:n som har vid 

prövningstillfället fortfarande gällande visering eller ännu giltigt UT är 

undantagen från avvisningsbestiimmelserna i första och andra styckena. 

30 § Paragrafen behandlar avvisning av i:n presumtiv terrorist. Den mot

svarar 20 §i giillande utlänningslag och innefattar ingen ändring i sak. 

31 § Till förevarande paragraf har förts bl. a. bestämmdserna om den tid 

inom vilken avvisning fär ske (första stycket) och beslutande myndighet 

<andra stycket). 

Fiirsta stycket motsvarar jämte andra stycket i sak 21 § första stycket i 

gällande UtlL. Polismyndigheterna har alltså kvar handläggningen av vad 

som brukar kallas långa avvisningar. Bestämmelserna fick sin nuvarande 

utformning genom prop. 1976177: 132. Beslutet om avvisning skall i varje 

särskilt fall meddelas inom de angivna tidsfristerna. Det räcker inte att 

frågan har tagits upp till prövning inom den tiden (prop. 1976177: 132 s. 

14 0. Veckofristen har betydelse för möjligheten att verkställa avvisnings

beslutet utan hinder av anförda besvär (jfr 83 §). 

I andra stycket anges att det liksom nu är polismyndigheten som beslutar 

om avvisning när skyldighet inte föreligger att överlämna ärendet till SIV. 

I ett tredje stycke har införts en ny bestämmelse som avser självrättelse. 

I prop. 1971: 30 med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar 

m. m. (s. 506) uttalade föredraganden följande i anslutning till 19 §förvalt

ningslagen. 

Några remissinstanser har erinrat om att förvaltningsmyndighet i viss 
utsträckning anses kunna ompröva sina beslut och att självrättelse sålunda 
i praxis förekommer i vidare utsträckning än vad som följer av de aktuella 
bestämmelserna i förvaltningslagen. Med anledning härav vill jag framhålla 
att förvaltningslagens bestämmelser på förevarande punkt liksom i övrigt 
ger uttryck för en minimistandard i fråga om handläggningen av 
förvaltningsärenden. Lagen innefattar som jag påpekat tidigare i olika 
sammanhang inte något ställningstagande till vad som skall anses gälla i 
sådana förvaltningsrättsliga frågor som visserligen har anknytning till en
skilda regler i lagen men inte uttryckligen regleras i denna. Frågan om 
förvaltningsmyndighets befogenhet att ompröva sina beslut tillhör denna 
kategori av spörsmål. Jag vill också erinra om att lagen inte innebär någon 
ändring i sådana särskilda bestämmelser om rättelse av beslut som kan ha 
meddelats i specialförfattning. 

7 Riksdul!en 1979180. I .l'aml. Nr 9(J 
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Flern skäl talar för en möjlighet till omprövning av avvisningsheslut i 
vissa fall. Det är ofta fråga om situationer där beslut måste fattas under 
stor tidspress. Vissa avvisningsbeslut kan och skall verkställas utan hinder 

av anförda besvär. Om en ny omstiindighet upptäcks som skulle kunna 
föranleda upphävande av avvisningsbeslutet. kan visserligen polismyn

digheten se till att beslutet överklagas. Om inte SIV omedelbart inhiberar 

verkställigheten kan emellertid beslutet redan vara verkställt när besvären 

väl prövas. Jag har därför anslutit mig till kommittens förslag att införa en 
sådan möjlighet (2.5.2). Samtidigt vill jag betona att möjligheten till rättelse 

bör användas med återhållsamhet. 

Behovet av att kunna ändra ett beslut framstår som angeläget främst när 

nya omständigheter av icke-politisk natur har tillkommit i ärendet. En 

ekonomisk garant kan tänkas träda fram efter det att avvisningsbeslutet 

har fattats. I ett sådant fall skulle det, som kommitten framhåller, framstå 

som byråkratiskt att behöva anföra besvär över avvisningsbeslutet. Har 
likväl besvär anförts eller har beslutet vunnit laga kraft, upphör möjlighe

ten för polismyndigheten att rätta beslutet. Jag vill i detta sammanhang 

erinra om att ärendet normalt skall överlämnas till SIV (85 och 86 §§) när 

det i samband med verkställigheten åberopas nya politiska skäl. 

Den möjlighet till självrättelse som jag föreslår avser endast ett upphä

vandt: av avvisningsbeslutet, dvs. en rättelse till förmån för utlänningen. 

En förutsättning för upphävande är som framgått att nya omständigheter 

har tillkommit som visar att beslutet inte längre bör gälla. 

32 § Paragrafen reglerar förfarandet vid avvisning av en presumtiv ter

rorist. Den motsvarar i sak 21 § andra stycket i gällande lag. 
Ibland finns möjlighet till avvisning både enligt andra stycket av denna 

paragraf och enligt 29 § första stycket 4. Avvisning bör i ett sådant fall ske 

med stöd av 29 § första stycket 4 och alltså beslutas av polismyndighet. 

Det förutsätter att utlänningen ifråga inte finns med på förteckningen över 
presumtiva terrorister och att utlänningen saknar gällande visering eller 

UT. 

33 § I denna paragraf återfinns bestämmelserna om skyldighet för polis

myndighet att till SIV överlämna ett avvisningsärende, när utlänningen 

åberopar risk för politisk förföljelse, risk att sändas till krigsskådeplats 

eller risk att straffas för desertering eller annan vägran att fullgöra krigs

tjänstgöring. Motsvarande bestämmelser finns nu i 21 a § första stycket 

UtlL. Den ordning för överlämnande som föreslås behandlas närmare i den 

allmänna motiveringen (2.4.4}. Huvudregeln är liksom hittills att ett påstå

ende om risk för förföljelse m. m. i det land som utlänningen skall sändas 

till skall föranleda överlämnande av ärendet i praktiskt taget alla fall. 

Endast om det är uppenbart att påståendet är oriktigt, får polisen i dessa 

fall besluta om avvisning. Detsamma gäller om utlänningen påstår att han i 
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det land till vilket han skall siindas ink iir skyddad mot att siindas vidare 

till förföljelselandet. Motsvarande regler giillcr niir pi\stf1endet görs i sam

band med verksUillighet (se 85 ~). 

Enligt 37 * skall polismyndigheten vidare till SIV anmäla sädana avvis

ningsbeslut som myndigheten har meddelat. cHirfor att den har bedömt 

utlänningens påstående som uppenbart oriktigt. Om SI V gör en annan 

bedömning, kan verket med anledning av anmiilningen besluta att i.iverta 

ärendet 07 *). 

34 § Även denna paragraf iir hiimtad friin 21 a ~första stycket UtlL. Av 

praktiska och pedagogiska skäl har bestämmelsen förts till en annan para

graf iin den som avser flyktingar. Samtidigt har bestämmelsen förtydligats. 

Paragrafen reglerar skyldigheten att överlämna ett avvisningsiirendc till 

SIV. när en utlänning visserligen inte åberopar förföljelse men ändå med 

hänsyn till de politiska förhållandena i hemlandet inte vill återvända dit. 

Om de omständigheter som utlänningen åberopar till stöd för sin hållning 

är sådana att de inte kan lämnas utan avseende, skall ärendet liksom hittills 

överlämnas till SIV. Som framgår av den allmänna motiveringen. kan en 

åberopad omständighet lämnas utan avseende, inte endast därför att pf1stå

endet är uppenbart oriktigt utan också på den grunden. att den enligt av 

regeringen fastlagd praxis saknar relevans för utlänningens rätt att fä 

stanna här enligt 34 *. 
Hänvisningen till 33 * avses medföra att överlämnande skall ske även i 

fall då utlänningen kommer från eller annars skall sändas till tredje land 

men påstår att han där inte är skyddad från att sändas vidare till hemlan

det. Ett påstående om risk för vidaresändning saknar givetvis betydelse i 

de fall då de åberopade omständigheterna enligt vad nyss sagts kan lämnas 

utan avseende. I andra fall gäller emellertid. att avvisningsbeslut får med

delas endast under förutsättning att påstf1endet är uppenbart oriktigt. Det 
skall sålunda vara uppenbart. att utlänningen efter avvisningen är skyddad 

mot att sändas till hemlandet. Annars skall ärendet överlämnas till SIV. 

35 och 36 §§ Paragraferna motsvarar i sak 21 a ~ andra och tredje styc

kena i gällande utlänningslag. 

37 § Bestämmelsen är ny. Den har utförligt behandlats i den allmänna 

motiveringen (2.4.4). Som framgår av andra stycket skall ärendet alltid 

övertas av SIV, om utlänningens påstående inte är uppenbart oriktigt, 

eller, i fall som avses i 34 §, de åberopade omständigheterna inte kan 

lämnas utan avseende. Även i andra fall får SlV överta ärendet, om verket 

önskar det. Anledning till detta kan bl. a. förekomma när ömmande skäl av 

icke-politisk natur åberopas. Övertar SIV ärendet, förfaller enligt tredje 

stycket polismyndighetens avvisningsbeslut. 

I fjärde stycket erinras om utlänningens möjlighet att nöjdförklara sig. 
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Gör han det. hortfaller anmälningsplikten rn::h heslutet kan verkstiillas. 

Samtidigt förlorar utHinningen möjligheten att anföra besvär. Det iir sjiilv

fallet viktigt att en utliinning. som säger sig vilja avge nöjdförklaring. 

erinras om vad denna innebiir i frf1ga om förlust av rätten till en omgäendc 

prövning av SIV enligt 37 §och riitten till hesvär. 

Utvisning 

Under den gemen~amma beteckningen utvisning har samlats de nuva

rande avlägsnandeformerna förpassning. förvisning och utvisning. 

De olika formerna av utvisning har filtt särskilda ruhriker. l:kträffande 

var och en anges dessutom förutsättningarna för avlägsnandet, beslutande 

myndighet samt de övriga bestämmelser som skall gälla. 

38 § l paragrafen regleras utvisning på grund av att utlänningen saknar 

pass eller tillstånd att vistas i Sverige när detta krävs. Den motsvarar med 

en viss redaktionell ändring 22 och 23 §§ i nuvarande utlänningslag. Beslu

tet meddelas av SIV. Liksom nu skall avlägsnandebeslut meddelas samti

digt med att en ansökan om UT avslås, om det inte föreligger synnerliga 

skäl mot detta. 

39 § Enligt paragrafen. som närmast motsvarar 24 § i gällande lag, skall 

utvisningsbeslutet innehålla ett återreseförbud. Bestämmelsen har emel

lertid skärpts genom att meddelandet av ett återreseförbud gjorts till hu

vudregel. Tiden under vilken utlänningen inte får återvända har bestämts 

till minst sex månader. Återreseförbudet kan emellertid när det föreligger 

särskilda skäl utelämnas. Om det står klart att utlänningen kommer att 

iaktta gällande bestämmelser angående rätten till inresa eller uppehåll, bör 

något återreseförbud inte meddelas. Tillstånd att återvända till Sverige 

trots återreseförbudet kan ges av SI V t. ex. i form av ett UT och i förekom

mande fall visering. Om UT beviljas medför detta att återreseförbudet 

upphör att gälla. Detta gäller dock inte beträffande tillstånd enligt 76 § till 

kort besök i riket. 

40-42 §§ l dessa paragrafer finns bestämmelser om utvisning på grund 

av brott, dvs. vad som nu kallas förvisning och regleras i 26-28 §§ i 

gällande utlänningslag. Beträffande innehållet i 40-42 §§ får jag i första 

hand hänvisa till vad jag har anfört i den allmänna motiveringen (2.5.4). 

Allmän domstol skall liksom hittills besluta om utvisning på grund av brott. 

Allmänt sett innebär de föreslagna ändringarna att möjligheten till ut

visning på grund av brott begränsas (41 §J. I fråga om den som när åtalet 

väcktes hade ett PUT sedan minst ett år eller som då var bosatt i Sverige 

sedan minst tre år krävs synnerliga skäl för att utvisning skall få ske. 

Treårstiden motsvaras i dag av fem år. I fråga om nordbor inträder kravet 
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pä synnerliga skäl efter två års bosättning här. Den som på grund av 

flyktingförklaring eller i övrigt uppenbart är att anse som flykting får 

utvisas endast om han har begått sf1dana handlingar som avses i 78 9. 

Därmed avses både synnerligen grovt brott enligt 78 * första stycket och 

verksamhet som innebär fara för rikets säkerhet enligt 78 * andra stycket. 

Har en utlänning fått en Oyktingförklaring och har denna inte återkallats, 

får enligt min mening antas att även domstolen bedömer utlänningen som 

flykting. Detsamma gäller i fråga om den som har fått ett av svensk 

myndighet utfärdat internationellt rescdokumcnt enligt flyktingkonven

tionen. I övriga fall bör domstolen beakta en invändning om flyktingstatus 

endast om det för domstolen framstår som uppenbart att den åtalade är 

flykting och i behov av fristad här. Är detta inte fallet, bör liksom hittills 

invändningar om flyktingskap prövas i samband med verkställigheten eller 

i övrigt sedan domen har vunnit laga kraft. Jag får hänvisa till 71 * som 

behandlar frågan om upphävande av utvisningsbeslut och till avsnitt 2.6.3 i 

den allmänna motiveringen. 

Återreseförbud skall som huvudregel tidsbegränsas. Enligt 42 §får åter

reseförbudet inte avse kortare tid än två år. Tidsbegränsade förbud bör i 

normalfallet bestämmas till fem år. Återfallsrisken och utlänningens sam

hällsfarlighet bör, som kommitten anför, tillmätas avgörande betydelse när 

tiden bestäms. Förbudet får också ges utan tidsbegränsning. Den möjlighe

ten är emellertid avsedd att tillgripas i andra hand. I allmänhet torde 

tidsobegränsade återreseförbud böra meddelas endast i samband med en 

dom avseende särskilt allvarlig brottslighet eller i fråga om utlänningar som 

tidigare har begått mycket allvarlig brottslighet. 

I 42 § föreskrivs vidare att upplysning skall lämnas i domen eller beslutet 

om påföljd för överträdelse av förbudet och om den dag då förbudet 

upphör att gälla. 

43 § Paragrafen behandlar frågan om utvisning på grund av asocialitet. 

Den motsvarar 29 § första stycket I och 2 samt 30 § första stycket första 

meningen i gällande UtlL. Bestämmelsen har närmare behandlats i den 

allmänna motiveringen (2.5.5). 

44-46 §§ I dessa paragrafer har tagits in bestämmelserna i 29 § andra 

stycket, 31 § första och andra styckena samt 32 § i nuvarande UtlL. Enligt 

30 § första stycket i gällande lag skall påstående om flyktingskap prövas 

först i samband med verkställigheten. Som framgår av den föreslagna 44 § 

skall i fortsättningen denna fråga beaktas i viss utsträckning redan i utvis

ningsärendet (jfr 41 §I. 

I sakligt hänseende har ändring skett dels genom att 44 § första stycket 

anpassats till 41 §. dels genom att återreseförbuden som huvudregel har 

gjorts tidsbegränsade (46 §). Det torde endast i undantagsfall böra före

komma att ett tidsobegränsat återreseförbud meddelas med stöd av 46 §. 
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47 § Denna och följande paragraf har sammanförts umkr rubriken siir

skilda utvisningsgrunder. Paragraferna upptar tvii utvisningsgrunder av 

exceptionell karakliir, niimligen utvisning av den som är presumtiv terro

rist och utvisning av hiinsyn till rikets siikerhct. Gemensamt för dem iir att 

besluten fattas av regeringen. 

Förevarande paragraf motsvarar i sak de nuvarande hestiimmelserna om 

utvisning av en presumtiv terrorist i 29 § första stycket 5. 30 ~ andra 

stycket och 31 § tredje stycket i giillandc utlänningslag. 

48 § l paragrafen har utan iindring i sak tagits in bestämmelserna 

nuvarande 34 ~ UtlL om s. k. politisk utvisning. 

49 § Paragrafen motsvarar närmast 32 ~i giillande utlänningslag. Liksom 

när det gäller åtcrreseförbud vid utvisning på grund av brott clkr pil grund 

av asocialitet (42 § l görs ftterreseforbuden i dessa fall normalt tidsbcgriin

sade. 

Särskilda tvångsåtgärder 

Bestämmelserna om särskilda tvångsåtgiirder i gällande utlänningslag 

(35-37 §*)har i huvudsak oföriindrade förts över i den nya lagen. Några 

förtydligande tillägg och ändringar har dock gjorts, samtidigt som bestiim

melserna förnyats i språkligt och redaktionellt hänseende. Det kan vidare 

erinras om förslaget till iindring i 24 kap. 21 ~ RB. varigenom det blir 

möjligt att vid behov hålla en utlänning. som har utvisats på grund av brott, 

i häkte i avvaktan på att utvisningsbeslutet vinner laga kraft. 

50 § Denna paragraf anger förutsiittningarna för rätten att tillgripa sär

skilda tvångsåtgärder. Den motsvarar i sak 35 ~ andra stycket i nuvarande 

utlänningslag. Beslutet fattas enligt .första stycket av den myndighet som 

handlägger ärendet. Därmed avses inte endast myndighet som är behörig 

att avgöra ärendet. Polismyndighet är sålunda att anse som handläggande 

myndighet, inte bara i avvisningsärenden utan även när den företar utred

ning med anledning av en uppkommen fråga om utvisning innan ärendet 

ännu har överlämnats till SIV :s prövning. 

I andra stycket har nu uttryckligen angetts att myndigheten. när det är 

tillräckligt, kan föreskriva som villkor att utlänningen lämnar från sig sitt 

pass eller därmed jämställd legitimationshandling. Vidare har understru

kits att samma förutsättningar som angetts i första stycket måste vara 

uppfyllda för att de åtgärder som anges i andra stycket skall kunna tillgri

pas. Jag får vidare hänvisa till bestämmelsen om kvarhållande i 8 9 tredje 

stycket. 

51 § Denna paragraf är ny. Genom bestämmelsen klargörs att SIV kan 

besluta om tvångsåtgärder även efter det att verket har skilt sig från ett 
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ärende och sålunda inte längre är handliiggande myndighet men innan 

besvär har anhängiggjorts hos regeringen eller beslutet har vunnit laga 

kraft. Anmälan av polismyndighet vid tillfälligt omhiindertagande enligt 

52 * skall i sådant fall ske till SI V. 

52 * Bestiimmelsen i .fi"irsta str1·kct motsvarar i sak 3."i * tredje stycket 

första meningen i nuvarande utliinningslag. 

Till andra strckl't har forts bt·stiimmclserna i 35 ~ l'iirsta stycket och 

tredje stycket i giillande ut liinningslag om t vii11gsi1tgiirder i friiga pm dt:n 

som iir presumtiv terrorist. 

Enligt trl'l(ii' .1'/rck<'t skall polismyndigheten efter t:tt tillfölligt beslut om 

tviingsfltgiird skyndsamt anmiila iitgi1rden hos den handliiggande myndig

heten som diirefter omedelbart prövar iit!!iirden. Hestiimmel-,rn iir till 

skillr:ad fr[in nu tilliimplig iiven rit fall dii det iir obligatoriskt fiir polismyn

dighet att ta en presumtiv terrorist i förvar. Den övcn:nsstiimmer pii denna 

punkt med vad som gällde enligt den s. k. terroristlagen ( 1973: 162). 

53 och 54 ** Paragraferna rq!lerar riitten att h~illa kvar en utliinning i 

förvar och motsvarar i huvudsak 35 * ljiirde stycket. 36 och 37 ** i nuva

rande utHinningslag. I S:\ * har införts en bestiimmelse enligt vilken ett 

uppsiktsbeslut gäller för högst sex mitnader vai~ie giing. Bestiimmelst:n är 

avsedd som en garanti mot att uppsiktsbeslut kvarstiir under mycket lilng 

tid (jfr iiven 54 *). I 54 * andra stycket har tillagts en hestiimmelse om att 

SIV och regeringen vid beslut om verkstiillighet skall ta stiillning till 

tidigare beslutad tvån!!sMgiin.I. 

55 * I fräga om denna paragraf far jag hiinvisa till den av riksdagen 

nyligen antagna prop. 1978/79: 215 med forsla!! till lagstiftning om griins

övervakning UuU 1979/80: 4. rskr 1979/80: 10. SFS 1979: 1090). Med anled

ning av propositionen beslöt riksdagen bl. a .. att som en ny 38 * införa en 

bestiimmelse om befogenhet för tulltjiinstemän och särskilt förordnade 

passkontrollanter som medverkar vid utlänningskontroll att tillfiilligt om

händerta en utliinning. Hestiimmelserna har utan nilgon ändring i sak 

överförts till 55 ~-

Förhandling i ullänningsärenden 

Önder denna rubrik har samlats de nuvarande bcstiimmelserna om för

hör i 39-43 *~ UtlL. För att understryka att förhör i ett iirendc iir avsett att 

tillvarata både utlänningens och myndighetens intresse har ordet "förhör·· 

hytts ut mot begreppet "förhandling". 

Möjligheten att hålla förhör vid allmän domstol infördes ftr 1943. Det 

ansågs vara särskilt betydelsefullt genom att möjlighet diirigcnom öpp

nades att höra vittnen pii ed. Eftersom det numera iiven finns möjlighet att 
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hiilla villnesfiirhör under cd hos liinsriitterna fann kommitten ingen anled

ning att hchillla de allmiinna domstolarna som förhörsmyndighctcr. N;lgon 

hestiimmelse motsvarande 4.1 * utlL togs diiri"ör inte in i kommittcförsla

get. vilket rii denna runkt har liimnats utan ninran vid rcmissbehandling

cn. Jag delar kommittcfö uprl"attning och fiircslilr siilunda att de allmiinna 

domstolarna urrhör som forhiirsmyndigheter enligt UtlL. 

56-62 ** 5n-61 ~* motsvarar i huvudsak W *-42 a * första-tredje 

styckena. 

I nO *har j!enom hänvisning till 14 * förvaltningslagen ( 1472: 290) över

ensstämmelse uppni\tts med denna i sckrclcsshiinsecnde. 

I 62 *· som motsvaras av 42 a * ljiirde stycket. anges att regeringen 

meddelar närmare föreskrifter om ersättning och förskott till bl. a. tolk. 

Föreskrifterna fanns tidigare i 8 * 3 vittnesersättningskungörelsen 

( 1973: 2621. Enligt den bestiimmelsen tick ersiittning till tolk vid förhör 

enligt utlänningslagen utgå med helorr som i varje särskilt fall rrövades 

skäligt. Bestämmelsen har den I juli 1979 utgiltt och ersatts med förord

ningen ( 1979: 291) om tolktaxa. Enligt förordningen utgår ersiittning till 

tolk enligt en taxa som faststiills av domstolsverket. Denna förordning är 

emellertid endast tilliimrlig niir tolkar anlitas av domstol och vissa dom

stolsliknande nämnder samt åklagarmyndighet. polismyndighet och krono

fogdemyndighet. När en tolk anlitas vid förhandling i utlänningsiirende hos 

t. ex. SIV får emellertid ersiillning även utan föreskrift anses böra utgå 

enligt tolk taxan. eftersom denna får anses ge uttryck för vad som är skälig 

ersättning. 

Klagan över beslut m. m. 

I detta avsnitt har samlats hcstiimmclserna i giillandc lag om fullföljd av 

talan m. m. Flertalet av bestämmelserna iir i sakligt hänseende oförändra

de. I några fall har det skett sakliga ändringar. 

Paragraferna har inordnats under rubrikerna klagan över beslut om 

avvisning eller utvisning m. m .. klagan iiver beslut om förvar. begränsning 

av rätten att överklaga beslut, överlämnande av iirende till regeringen samt 

nöjdförklaring. 

63-66 ** Paragraferna reglerar fullfi.iljdsriittcn mot avvisnings- och ut

visningsbeslut. De motsvarar i sak 44 * första-ljiirde styckena samt 46 

och 46 a 9*· En nyhet är dock bestämmelsen i n5 §andra meningen om rätt 

för utlänningen att överklaga SIV:s beslut all inte ge flyktingförklaring 

eller att återkalla en sådan förklaring. Bestämmelsen hänger samman med 

rätten enligt 16 till flyktingförklaring i vissa fall. 

67 * Bestämmelserna i denna paragraf om klagan över beslut om förvar 

har sin motsvarighet i 48 a ~ i gällande utliinningslag. 
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68 * Bestämmelser motsvarande _t;'irsto stYc/.:.1·1 finns i 4lJ * i giillande 

utliinningslag. Detsamma giiller bestiimmclserna i 1111drn st.ffkc·t nm klago

riitt över beslut att avvisa ombud eller bitriide samt beslut i en jiivsfr{1ga. 

Enligt denna paragrafs .fi"irsta strc/.:.e för beslut i ett iirende enligt utliin

ningslagen överklagas endast i de fall som anges i de nvss behandlad.: 63-

67 ** samt i 90 *· Enligt den sistnämnda paragrafen filr utliinningen över

klaga SIV:s beslut i en verkstiillighetsfrilga som har understiillts SIV enligt 

8.5 eller 86 *·Av detta stycke följer att besviirsriitt inte fi.ireligger betriiffan

de SIY:s beslut enligt 37 *att inte överta ett avvisningsiirende. 

Tredj<' styc/.:.et saknar motsvarighet i nuvarande utliinningslag. Bestiim

melserna avser sådana fall di! SIV vägrat att tills vidare insUilla verkstiil

ligheten av ett avvisningsbeslut. I detta stycke har tagits in en uttrycklig 

bestämmelse som avskiir klagorätten. 

69 * Paragrafen behandlar SIV:s riitt att överliimna iirende till regering

ens avgörande. Den överensstämmer med nuvarande 47 * UtlL. 

70 * I denna paragraf har tagits in giillande besliimmclser om nöjdför

klaring tjfr 48 * nuvarande utlänningslag). 

Upphävande av beslut m. m. 

I delta avsnitt har under särskilda rubriker sammanförts bestämmelser i 

följande hänseenden. De inledande paragraferna behandlar upphiivande av 

heslut om utvisning på grund av brott eller asocialitet respektive beslut om 

avvisning eller utvisning i övrigt. Därefter följer ett bemyndigande för 

regeringen att utfärda föreskrifter för en utliinning i vissa fall. bestiimmel

ser om rätt för statsråd att hesluta om inhihition samt bestiimmelser om 

tillstånd för en utlänning med återreseförbud att göra ett kort besök i 

Sverige. 

De frågor som rör regeringens - och SIV:s - möjligheter att upphäva 

eller mildra ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut har ingående behandlats 

i den allmänna motiveringen (2.6). Som där anges bör gällande bestämmel

ser i huvudsak behållas i fråga om utvisning på grund av brott eller 

asocialitet. utvisning av presumtiv terrorist och politisk utvisning. I övrigt 

har jag däremot föreslagit långtgående inskränkningar i regeringens ätcr

brytningsrätt. 

71 * Fiirsta stycket ger regeringen rätt att i angivna fall upphäva eller 

mildra ett beslut om utvisning på grund av brott eller asocialitet. Bestäm

melserna motsvaras. såvitt gäller utvisning på grund av brott. av .51 * 
första stycket i gällande utlänningslag. 

Som påpekats i den allmänna motiveringen bör en utlänning som har 

dömts till utvisning på grund av brott eller asocialitet dessutom. till skill-
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nad mol nu !!iillande praxis. ha miijli!!hel all cfh:r del domen har vunnit 

laga kraft ansöka om upphiivam.k av ut visningen pil den !!runden atl han 

har politiska sbl all anfiira mot att iitersiindas till hemlandet. En sildan 

ansiikan !!lirs hos regcringL'n. 

LksUimmelsen i 1111dra .1l_ffh<'I iir ny. Den hör ses i sammanhang med 

rq!lerna om understLlllning i X.'i. 86 lH.:h 8'1 *~. Fril!!an 0111 verkstiillighet av 

el! heslul om utvisning pi1 grunda\· hrutt eller asocialitet kan komma att 

iiverlilmnas till SIV i samband med verkstiillighc\sförfarandel. Niir verket 

hedömer att verkstiillighetshinder fiircliµger men anser att ett anstiind med 

verkstiilligheten inte iir tillriiekliµt utan a\l ut visningsbes\utL'I bör upphii

vas. -.kall verket understiilla rq::eringcn iirendet. Av 90 * frnmg<ir att he

sviirsriitt finns till regeringen mot heslut µi:nom vilki:t uthinningens piistii

ende om politiskt verkstiillighehhinder underkiints. 

72 * Niir det µiiller lagakraftvunna hL'slut om avvisning enligt 28 eller 

29 * eller om ut visning enligt 38 * hlir det inte bngre möjligt !"lir utHinning

en att genom hiinviindclse till regeringen fri beslutet upphiivt eller mildrat. 

De nuvarande bestiimmL'lserna i .'i I ~ andra stycket U tlL saknar sfilunda 

motsvarighet i den föreslagna lagen. 

I stiillet giilkr enligt fiin.:varamle paragraf att SIV för upphiiva cl! siidant 

heslut clkr medge anst{ind med verkstiilligheten om verkstiillighetsfrilgan 

har iivcrliimnats till SIV och verket anser att verkställighet inte hör ske. 

Ett anstånd bör inte ges om verkstiillighetshindret förviintas k varst;1 under 

liingre tid. I det fallet bör beslutet i stiillet upphiivas. 

Enligt en uttrycklig regel kan regeringen inte priiva en upphiivandefråga 

i andra fall iin dil SIV enligt f.9 l:i har liverliimnat friigan till regeringen eller 

SIV:s beslut har överklagats enligt 90 l:i. 

Som en följd av all regeringen inte liingre för pröva iltcrhrytningsansök

ningar. kan regerin!!en inte heller pröva framställningar om inhibition av 

verkstiillighetcn. 

Avslutningsvis vill jag niimna. all hestiimmc!serna i 11 kap. 13 * rege

ringsformen 0111 n{1d inte iir tillii111pliga i friiga 0111 avvisning eller ut visning i 

de fall som avses i denna paraµraf. 

73 * Paragrafen motsvarar .'i I * tredje stycket Ut IL och avser anstfmd 

med verkstiilligheten av avliigsnandebeslut beträffande bl. a. ll!rrorister. I 

sakligt hiinseende skiljer den sig friin tidigare bestämmelser endast pi't det 

siittet att s. k. politisk ut visning !34 * l. som idag omfaltas av .'i I * andra 

stycket UtlL. regleras pii samma siitt som heslut om utvisning av en 

terrorist. 

74 * Bestiimmclserna om bemyndigande för regeringen all utfärda före

skrifter för utlänningen. niir verkstiillighet underläts enligt 71- 73 **·över

ensstämmer i sak med 51 * fJiirde och femte styckena i giillande lag. Nägon 
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motsvarande hefogcnhet har inte tillagts SIV. SI V har emellertid möjlighet 

att överlämna verkstiillighctsiirendet. om verket anser att föreskrifter htir 

meddelas. 

75 * Paragrafens Firs/11 stn·ke motsvarar i sak :'i I a ~ i giillande utliin

ningslag. 

I 1111clra sty<"kct anges att statsradd iiven i livrigt far !·iitt att hesluta om 

inhibition i ärende enligt utHinningslagen som prövas av regeringen. Det 

kan giilla hcsviir över avvisning som tiverliimnats till regeringen av SI V. 

76 * Enligt paragrafen. som niirmast motsvarar nuvarande 52 § UtlL. 

kan SIV ge en uthinning som hlivit utvisad hiirifritn med förbud att f1ter

viinda tillst<iml att tillfälligt ftterviinda hit. SäJant beslut för diircmot inte 

liingre meddelas av regeringen. Ett tillst<ind enligt 76 §att göra kort hcsök i 

riket innebiir emellertid inte att det till avvisnings- eller utvisningsheslutet 

knutna äterrcseforhudet upphör att gtilla. Om utliinningen efter tillstånd till 

siidant kort besök inte frivilligt liirnnar landet skall han därför föras ur 

riket. 

Liksom det inte finns klagorätt över SIV:s heslut att vägra visering eller 

UT har Jet inte heller ansdts höra finnas besviirsrätt om SIV avslår en 

ansökan om att göra kort hesök i riket. 

Verkställighet av avvisning eller uh·isning 

I detta avsnitt regleras ett stort antal friigor som har samhanJ med 

verkställigheten av avliigsnanJebeslut. Flertalet av paragraferna överens

stiimmer i sak med nuvarande hestiimmelser. I några fall föreslås dock 

sakliga iindringar. 

Bestämmelserna har inordnats under följande rubriker: politiskt verk

ställighetshindcr m. m .. land till vilket avvisning eller ut visning skall ske 

m. m .. tidpunkten för verkställighet och beslutande myndighet. skylJighet 

att överliimna verkstiillighetsiirenden till statens invandrarverk. anvisning

ar om verkställigheten m. m .. frivillig verkställighet samt preskription. ny 

verkställighet m. m. 

77-80 §§ I dessa paragrafer finns bestämmelserna om s. k. politiskt 

verkställighetshinder. Paragraferna överensstämmer i sak med 53 och 

54 §§ samt 54 a § i nuvarande utlänningslag. 

81 § I paragrafen anges till vilket land verkställighet skall ske. Bestäm

melserna överensstämmer i sak med 55 § i den nuvarande utlänningslagen. 

Möjligheten enligt andra stycket att när särskilda skäl föreligger välja 

annat land än som anges i första stycket kan användas bl. a. när det 

föreligger risk att utlänningen vid avvisning till det det lan<l han kom ifrån 

inom kort skulle komma att återvända hit. 
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!12 * Paragrafen liverensstiirnmt:r i sak med -~6 /:i lH.:h hll ~andra styckt·t i 

giillande utliinningslag. 

83 * I paragrakn anges niir verkstiillighet skall resp. far ske fastiin av

liigsnandeheslutd inte har vunnit laga kraft. lksWmmelscrna motwaras i 

sak av 57 * i nuvarande utliinningslag. Med anlednini; av hesti1m111elsen i 

-17 /:i om skyldighet l"lir plllisrnyndighet att i vissa fall anmiila avvisningshe

slut till SI V. har i.fi"irsta .1·t\"Ck1·1 uttryckligen angetts. att avvisningsheslutet 

i sildant fall inte för verkst:illa;. filrriin SIV har förklarat att verket inte 

övertar iirendet (se vidare 2.4.41. Undantag giiller niir uthinningen har 

avgett nöjdförklaring. 

84 * Denna paragraf motsvarar niirmast 58 * första stycket i nuvarande 

utHinningslag. 

Liksom hittills heslutar polismyndighet om verkstiillighet av avvisning 

llCh utvisning enligt _18 *medan liinsstyrelse heslutar lllll verkstiillighet av 

annat utvisningsbeslut. Regeringens möjlighet att besluta om en annan 

ordning har utvidgats Ol:h giiller bctriiffande verkstiillighet av avvisning 

enligt 30 * och utvisning enligt 47 och 48 ~~. för niirvarande avser di:n 

endast beslut om utvisning av terrorist. 

85-87 ** Dessa paragrafer behandlar den viktiga fr{1gan i vilka fall verk

ställande myndighet skall överliimna ett verkstiillighetsiirende till SIV. niir 

utlänningen åberopar politiskt verkstiillighetshimlcr. Hestiimmelserna har 

sin motsvarighet i nuvaramlc 58 * andra-fjiirde styckena. 

85 och 86 ~* iir i allt viisentligt uppbyggda pil samma siitt som _\_, och 

_,4 **· som avser överliimnanJeskyldighet i samband med polismyndighets 

prövning av en avvisningsfräga. Det hiinvisas diirför till vad som har 

anförts under 33 och 34 **· I ett verkstiillighetsiirendc kan livcrlfönnande 

undcrliitas ocks{1 i fall då inviindningen har prövats redan i avliigsnande

ärendet. I iirenden om utvisning rii grund av brott eller asocialitet prövas 

emellertid politiska inviindningar endast i viss utstriickning, nämligen för 

att klarlägga om utlänningen har fött llyktingförklaring eller annars uppen

bart iir flykting. 

I förhållande till nuvarande 58 * har i 85 * iindring skett sf1 till vida. att 

bestiimmdsen om obligatoriskt förhör lförhandlingl har utgått. I den miln 

förhandling behövs för att utredningen skall bli fullstiindig. fä.r förutsättas 

att SIV beslutar därom. 

Av 84 ~framgår vilka myndip;hcter som har att iaktta föreskrifterna i 85-

87**-
87 *har utvidgats till att avse även 48 *· 

88 ~ Paragrafen överensstämmer i sak med 58 ~ sista stycket i nuvarande 

utlänningslag. 
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!!9 * Paragrafens iindrade innd1iill har samhand med d~· iindrade iiter

brytningshestiimmelserna. Riitten all hos regeringen ansi1ka tim iitcrbryt

ning har heskurits. I stiillet h;1r i fiirevarande par;1graf öppnats rniijlighet att 

fä sldl. som kan fllranleda i1terbrytning av avvisnings- eller filrpassnings

beslut. prövade i v.:rkstiillighetsiirendet. Niir den vnkstiillande myndighe

ten konstatnar att det föreligger s;idana sbl som enligt vad jag tidigare har 

anfört (2.6.21 kan antas medföra iitcrhrytninµ skall understiillninµ ske. I 

i1vrigt iiverensstiimmer paragrafen med nuvarande 60 * första stycket for

sla meningen Ut IL. 

90 * Enligt denna paragraf. som i sak överensstiimmer med 59 * i nuva

rande utliinningslag, frtr utliinningcn i1vcrklaµa SIV:s beslut i ett vcrksUil

liµhctsiircmk som har iiverhimnats till verket cnliµt 85 eller 86 *· 
91 * Gcnom.f('irsta st1'<'k1·1 iiliiggs SIV i dess cµenskap av L'entral myndig

het för utliinningsiircnden. att himna de niirmarc anvisningar som behövs 

för verksWlligheten. För niirvarande giiller detta endast niir verket sjiilvt 

meddelar avliigsnandebeslutet (jfr 60 * första styl'ket andra meningen 

Ut I U. Även regeringen hör. i de fall d{t denna meddelar avliigsnandebe

slut. fä lämna anvisningar för vcrkstiilligheten. Detta sker för niirvarande. 

I andm strckct erinras om möjligheten att i vissa fall fil ett avvisnings

eller utvisningsbeslut upphiivt. niir det inte kan verkstiillas. 

92 * I denna paragraf har tagits in hcstiimmelserna om frivillig vcrkstiil

lighet och om preskription i nuvarande (l(l a * Ut IL. Bcstammelscn har 

emellertid förtydligats i vissa hiinsecnden. Sälumla anges att avvisnings

beslutet skall anses verks!iillt endast om beslutet hade vunnit laga kraft 

innan utlänningen lämnade riket eller vinner laga kraft medan han vistas 

utanför Sverige. I dessa fall kan sälunda någon verkställighet genom myn

dighets försorg inte ske, om utliinningen diirefter återkommer till Sverige. 

Avvisningsbeslutet iir konsumerat. Vid behov för nytt avvisnings- eller 

utvisningsförfarande inledas. 

Skulle däremot utlänningen ätcrviinda hit innan beslutet. exempelvis 

efter fullföljd, har vunnit laga kraft. anses vcrkstiillighet inte ha skett enligt 

första stycket. Besvärsmyndighctcns beslut kan diirför verkstiillas. 

Bestiimmelsen i andrn stycket har tillkommit för att förskona utlänning

en från att under mycket lång tid behöva leva under hot om avliigsnande pf1 

grund av ett beslut som av någon anledning inte har kunnat vcrkstiillas 

(prop. 1975/76: 18 s. 1201. Om förhtillandet är det att verkstiilligheten har 

omöjliggjorts genom att utliinningen har hi\11it sig gömd. inträder visserli

gen ändå preskription efter två år. Enligt min mening bör det emellertid i 

ett sådant fall inte vara uteslutet att pfi nytt ta upp friigan om hans 

avlägsnande ur landet och meddela ett nytt utvisningsbeslut. 

93 och 94 ** Paragraferna överensstämmer i sak med 61 och 62 **Ut IL. 
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Ansvar m.m. 

95-99 ** Paragraferna rnotwaras av 63-67 ~* i !!,iillamlc utliinningslag. 

De imdringar som har skett iir i allt viisentligt av spriiklig och redaktionell 

art. Vissa sakliga iindringar har gjorts. 

I 90 * har politisk ut visning jiimstiillts med utvisning av terrorist. Vidare 

har försök att hjiilpa en utliinning att olagligcn komma in i Sverige gjorts 

straflhart. Möjlighet har införts att umkrli\ta lagforing vid ringa fall av 

olovlig inresa. 

98 § har. som niirmare hchandlas i den allmänna motiveringen 12.Xl 

iindrats i tvii hiinseendcn. Dels har höter införts som påföljd för ringa hrott, 

dels har tillkommit en regel om siirskild :'ttalsprövning i dessa fall. Åtal 

skall i ringa fall inte vii<.:kas annat iin om det är pilkallat friin allmiin 

synpunkt. 

Särskilda hestämmdscr 

JOO-l04 ** Även heträffande dessa hestämmelser. som motsvarar 68-

71 99 i den nuvarande utliinningslagen. har ändringarna i huvudsak begriin

sah till att avse språket i bestämmelserna. I 03 ~ har ansetts höra förtydli

gas så att det klart framgiir, att hemyndigandet giiller även utliinningens 

resa ut ur riket. 

I 104 ~har skett den ändringen i förhållande till nuvarande 71 * UtlL, att 

bcstiimmelserna om hemsiindning av utlänning som uppbär socialhjälp fått 

utgii !2.5.71. 

Nuvarande 72 *· som avser verkställighetsforeskrifter, har utgätt. 

Övergångsbestämmelserna 

Enligt övergi\ngshestämmdserna skall äldre hestämmelser tillämpas i frilga 

om iirenden. som har anhiingiggjorts hos polismyndighet, SIV eller rege

ringen före lagens ikraftträdande. Undantag görs för de bestämmelser som 

avser flyktingförklaring. Den nya lagens be-;tämmelser om utvisning på 

grund av hrott eller asocialitet blir följaktligen omedelbart tillämpliga. 

Vidare anges i övergfmgshestämmelserna att de äldre henämningarna för

passning rn.:h förvisning. i den miin de förekommer i annan lagstiftning. 

skall avse utvisning enligt 38 respektive 40 * UtlL. 

Genom den nya lagen hegriinsas möjligheterna att utvisa en utlänning pf1 

grund av brott <41 ~I. Det sker dels genom att kravet pii synnerliga skäl 

intriider tidigare än nu. dels genom att den som på grund av tlyktingförkla

ring eller annars uppenbart iir att anse som tlykting får utvisas. endast om 

han har hcgått sådana handlingar som anges i 78 ~. Det synsätt. som ligger 

bakom den föreslagna begränsningen av möjligheten att utvisa en utlänning 

i samband med brott. hör enligt min mening komma till uttryck även när 
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regeringen enligt 71 *har att rriiva fr;igor om uprhiivamk eller rnildring. av 

utvisningshcslut. som har med<lelals fiire ikrafttriidandet. 

4.2 Fiirslagct till ändring i rättegångshalken 

(den allmiinna motiveringen (2.7) har niirmare diskuterats hchovct och 

innehiirden av en bestiimmelse om t viingsmedel i sam hand med fi'irvi~

ningsdom. Jag har föreslagit att det till 24 kap. 21 * RU hiir foga' en 

bestiimmelse. som gör det möjligt för dnmstolcn att hesluta om kvarhiil

lande i hiikte av en utliinning som döms till utvisning tförvisning.I och som 

skiiligen kan hefaras undandra sig utvisningen. 

Behov av hiiktning för att siikra verkstiilligheten av en ut visning förelig

ger först niir den misstiinkte har dömts flir brottet. Av det skiilet har 

kompletteringen skett i 24 kap. 21 * RB. Den föreslagna hestiimmelscn har 

till enda syfte att vid prövningen av fr;lgan om tviingsmedel i samhand med 

domen jämställa utvisning med straff (brottspiiföljdl. En allmiint hällen 

bestämmelse om rätt att häkta vid dom på ut visning i kombination med 

flyktfara skulle föra för hingl. Genom den valda lösningen blir diircmot 

t. ex. bestämmelserna om brottets svårhetsgrad (24 kap. I och 2 ** RBl och 

begränsningar i häktningsriHten med hiinsyn till den missWnktes ungdom 

eller sjukdom eller pågående graviditet (24 kap. 3 * RBl direkt tilliimpliga. 

Om rätten bedömer att flyktfara föreligger med hänsyn till eventuellt 

frihetsstraff eller till utvisningen eller till biidadera kan alltsii rätten hesluta 

om kvarhållande i häkte tills domen vinner laga kraft. Den kan också hiikta 

den som är pii fri fot. Beslutet kan ändras av högre rätt efter fullföljd. 

Någon tidsfrist finns inte föreskriven beträffande hesvären (52 kap. 1 !i 

RB). Om underinstansens beslut inte överprövas eller ändras. stftr beslutet 

kvar ända tills domen i alla delar har vunnit laga kraft. Diirefter har 

verkställighetsmyndigheten Winsstyrelse) att pröva behovet av förvar en

ligt utlänningslagen. 

Det som sagts nu gäller till en början när den misstiinkte har diimts till 

utvisning och villkorlig dom. en päföljdskombination som i praxis nfta har 

visat sig lämplig. Motsvarande gäller när skyddstillsyn förenas med ut vis

ning. något som kan förekomma dels hetriiffande nordiska medborgare. 

dels med stöd av lagen ( 1978: 801 l om internationellt samarbete rörande 

kriminalvård i frihet. 

Den föreslagna bestämmelsen får emellertid hetydelse också vid dom på 

t. ex. kortvarigt frihetsstraff jiimk utvisning. Om den dömde nöjdfi.irklarar 

sig med frihetsstraffet och avtjänar det men fullföljer talan betriiffandc 

utvisningen, får ett beslut om häktning i avbidan på laga kraft till följd. att 

han skall hållas häktad även efter den period då han avtjänar straffet. 

Skulle underinstansen ogilla häktningsyrkandet, kan åklagaren överkla

ga beslutet. Intill dess överinstansen har förordnat om häktning anses 
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emellertid <tklagaren inte rii nytt fa anhi"illa den ut visade ri1 samma grunder 

som ogillats av den förra doms\lilcn. 

Aven om hiiktning inte har aktualiserats i första instans. kan friigan 

komma upp senare i överTiitten i samhand meJ mt1lets hehanJling diir. Det 

ankommer ri"t ilklagaren att bevaka behovet av t vf111gsmeJel sit liinge miilct 

är förem~il för rrövning. i hovrätt eller HO. 

Avslutningsvis vill jag erinra om att enligt 2.'i kap. 7 *sista stycket Rl3 

re~dörhuJ kan anviindas i stiillet för hiiktning. om ett frihetsheriivanJe 

~kulle framst[1 som alltför ingripande. 

4.J Fiirslaget till ändring i LSPV 

In.~ 1111dra Sfvckl'I och 18 ~ trecUI' strdet 

Som framgilr av Jen allmiinna motiveringen (2 . .'i.7J bör ett avlägsnande

beslut kunna bryta viird enligt LSPV. Patientens sjukdom och hehov av 

vård i Sverige kan i och för sig utgöra ett humanitärt skiil att få stanna i 

Sverige. men om ett avlägsnandebeslut iir fattat - under hänsynstagande 

till samtliga omstiindigheter - bör en intagning enligt LSPV inte hindra 

verkstiilli!!heten av avliigsnandcbeslutet. 

V erkstiillighetsmyndigheten skall höra överläkaren eller i förekomman

de fall utskrivningsniimnden om utskrivning kan ske. Med anledning därav 

föresl~ts att ett nytt stycke tas in i 16 * LSPV. Enligt den föreslagna 

bestiimmelsen skall den som beslutar om utskrivning av en utlänning. som 

enligt ett verkställbart heslut skall avlägsnas ur landet. kunna göra detta 

om patientens tillstånd medger förflyttning. Som regel bör verkstiillighets

ärendet understiillas SIV med hänsyn till de svårigheter som kan förutses 

vid verkställigheten. förekomsten av tillfredsställande vård i hemlandet är 

inte avgörande för om verkställighet skall ske. Det kan emellertid som 

niimnts vara en omständighet som har betydelse vid prövningen av om UT 

kan ges. 

Den ordning sllm sälunda föreslås i fråga om verkshillighet av avlägsnan

dciirenden enligt Ut 1 L hör gälla iiven i fråga llm utlämningsärenden. 

21 * fiirsta stycket, 22 .~ .fi"irsta stvckct och 24 * 
Besviirsrätt skall inte finnas över det utskrivningsbeslut som fattas enligt 

16 *andra stycket i kommittens förslag. För den enskilde finns hesvärsrätt 

i förekommande fall i avlägsnandeärendet. 

4.4 l'örslagcl till ändring i rättshjälpslagcn ( 1972: 429) 

Ändringarna innebär endast en anpassning till den nya terminologin i 

Ut IL. 
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5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

I. utlänningslag. 

2. lag om ändring i riittegångsbalken. 

113 

3. lag om ändring i lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk 

vård i vissa fall. 

4. lag om ändring i rättshjälpslagen I 1972: 429). 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

8 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 96 
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LAGRÅDET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammantriide 

1980-02-21 

114 

Närvarande: justitierådet Holmberg. regeringsrådet Hellner. justitiertidet 
Persson. 

Enligt lagrådet den 5 februari 1980 tillhandakommct utdrag av rrotokoll 

vid regeringssammanträde den 29 januari 1980 har regeringen pf1 hemsliil

lan av statsrådet Andersson beslutat inhämta lagrådets yttrande över för
slag till 

I. utlänningslag. 

2. lag om ändring i rättegångsbalken, 

3. lag om ändring i lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk 
vård i vissa fall, 

4. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429). 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Gerhard 
Wikren. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrtldet: 
Det förslag till ny utlänningslag som remitterats till lagrådet innefattar i 

flera avseenden ändringar av vad som nu gäller. Mera genomgripande 

förändring av gällande lagstiftning föreslås emellertid inte. Den nya lagen 

är uppbyggd efter samma mönster som nuvarande utlänningslag. Några 

överväganden av möjligheten att efter andra linjer vinna en överskådligare 

och enklare reglering av utlänningars rätt att vistas här i riket har inte 

redovisats. Inom den ram som sålunda uppdragits har skett en bearbetning 

av bestämmelserna i syfte att göra lagen mera överskådlig och bestämmel

serna mera lättillgängliga. Materians beskaffenhet är emellertid sådan att 

regelsystemet blir invecklat. Ett tillägnande av lagens innehåll synes dock 

ha kunnat underlättas ytterligare, om de särskilda bestämmelser som gäller 

s. k. presumtiva terrorister hade samlats i en avdelning för sig och inte 

upptagits i de skilda avsnitten bland de bestämmelser som är tillämpliga för 

det alldeles övervägande antalet ärenden angående utlänningar. 

För avlägsnande av en utlänning som inte får vistas här tillhandahåller 

den gällande utlänningslagen - förutom s. k. politisk utvisning och hem

sändning - tre institut: förpassning. förvisning och utvisning. De olika 

avlägsnandeinstituten har olika förutsättningar och rättsverkningar och de 

fyller olika uppgifter. Besluten träffas också av olika myndigheter. 

I den nu föreslagna lagen återfinns de tre avlägsnandeformerna med från 

varandra skilda förutsättningar, rättsverkningar och funktioner. Besluts

kompetensen är likaledes fördelad på tre olika myndigheter. Men skillna-



Prop. 1979/80: 96 115 

derna till trots har förslaget en och samma benämning pft de tre avlägsnan

deformerna: utvisning. I remissprotokollet anges att allmiinhetens förståel

se av lagen underlättas härigenom. Denna slutsats kan diskuteras. 

Valet av beniimningen utvisning för tre olika avlägsnandeinstitut leder 

till att lagen i iltskilliga paragrafer miistc närmare ange vilken utvisnings

form som t1syftas. Detta behov av speeificering tillgodoses ibland genom 

siirskilda uttryck siisom ··utvisning på grund av brott'" men oftare genom 

hiinvisning till den paragraf. diir det åsyftade avlägsnandefallet regleras. 

Först[1elsen av lagen underlättas knappast härigenom: däremot blir det 

klart mödosammare att tillgodogöra sig en paragrafs innehi\11 när man når 

det först genom att läsa en eller flera andra paragrafer. 

Det kan vidare antas att i det praktiska rättslivet vissa arbetsbenäm

ningar kommer att utkristallisera sig av typen "'38-paragrafsutvisning'". 

"'liinsrättsutvisning"' etc. Sådana benämningar underlättar kommunika

tionen mellan dem som redan är insatta i ämnet men ställer den oinvigde 

iinnu mera utanför. 

Det iir visserligen riktigt att varken massmedia eller allmänhet synes 

göra någon åtskillnad mellan förpassning, förvisning och utvisning. Men 

det är mindre sannolikt att distinktionen mellan de olika avlägsnandefor

merna inte står klar för dem vilkas personliga situation beror av myndighe

ternas beslut inom utlänningslagstiftningens ram eller för dem som i egen

skap av ombud eller handläggare har att arbeta med enskilda fall. Om 

användningen av en och samma benämning för olika avlägsnandeformer 

försvårar förståelsen av lagen för de närmast berörda eller ökar risken för 

att de skall missuppfatta enskilda besluts innebörd synes införandet av den 

nya terminologien vara en tvivelaktig reform. Det saknas emellertid mate

rial för att bedöma denna fråga. Lagrådet vill därför inte föreslå någon 

ändring av förslaget i denna del. 

Mot de sakliga ändringar av utlänningslagstiftningen som de remitterade 

förslagen innebär har lagrådet i huvudsak ingen erinran. Såsom framgår av 

det följande förordar lagrådet emellertid i åtskilliga fall ändringar av de 

föreslagna bestämmelserna. 

Förslaget till utliinningslag 

/() § 

Enligt förevarande paragraf ges tillstånd till inresa, när sådant är före

skrivet. som visering eller uppehållstillstånd. Emellertid framgår av 26 § i 

förslaget att för rätt till inresa kan krävas att arbetstillstånd givits före 

inresan. Att arbetstillstånd beviljats kan alltså utgöra villkor för inresa. Om 

avsikten inte är att uppehållstillstånd alltid skall föreligga jämte arbetstill

stånd. och alltså krav på arbetstillstånd kan uppställas även i fall då en 

utliinning inte behöver inneha uppehållstillstånd. innehär en föreskrift 
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enligt 26 * att fräga är om ytterligare en form av tillstånd för inresa vid 

sidan av visering och uppehållstillstånd. Med hänsyn härtill synes det 

Himpligt att i 10 * upptages en erinran om att av 26 ~ följer att även annat 

villkor kan ställas för rätt till inresa. 

/(J -~ 

Enligt 16 ~ i det n:mitteradc förslaget skall en utlännings status av 

flykting som iir i behov av fristad här i riket fastställas i samband med att 

han för uppehållstillstånd första gången efter inresan. En förutsättning för 

tlyktingförklaringen är att han grundat sin ansökan om uppehållstillstiind 

pä det förhf11landet att han är flykting. Däremot förutsätts inte att han 

begär flyktingförklaringen. Med hiinsyn till flyktingarnas behov av trygg

het torde det regelmiissigt vara så att de önskar få sin flyktingstatus 

uttryckligen bekräftad i en flyktingförklaring. Men det kan inte uteslutas 

.itt flyktingar ibland vill undgå att få sin flyktingstatus officiellt fastslagen, 

exempelvis därför att det kan medföra svårigheter för anhöriga i hemlan

det. flyktingförklaring bör därför inte meddelas utan uttrycklig begäran av 

flyktingen. 

Enligt den föreslagna ordningen kan flyktingförklaring meddelas endast 

niir utlänningen första gången efter inresan får uppehållstillstånd. Blir 

utliinningcn - till följd av politiska förändringar i hemlandet eller av annan 

orsak - flykting medan han vistas här med uppehållstillstånd står enligt 

förslaget möjligheten till flyktingförklaring sålunda inte till buds. Han kan 

emellertid också i det läget få sin flyktingstatus prövad genom att begära 

resedokument enligt flyktingkonventionen. Det ter sig mot den bakgrun

den mindre rationellt att koppla möjligheten att få flyktingförklaring endast 

till det första uppehållstillståndet efter inresan. Med hänsyn också till att 

intresset av att få sin flyktingstatus uttryckligen erkänd torde vara lika 

starkt hos flyktingar som under en längre tid fört en osäker flyktingtillvaro 

som hos dem som är nyanlända synes - på utlänningens begäran -

prövning om han iir flykting böra kunna ske och föranleda flyktingförkla

ring även i samband med att uppehållstillstånd förnyas. 

Bestämmelserna om flyktingförklaring synes i enlighet med det sagda 

böra innehålla att på begäran av flykting som är i behov av fristad här i 

riket skall. när uppeh<lllstillstånd meddelas honom efter inresan, i beslutet 

eller i särskild handling anges att han är flykting i behov av fristad i Sverige 

<flyktingförklaring). 

17* 
I denna paragraf har sammanförts bestämmelser om återkallelse av 

uppehållstillstånd och flyktingförklaringar. Bestämmelserna har utformats 

så. att de ger en möjlighet att återkalla: återkallelse "får" ske under 

angivna förutsättningar. När det gäller de situationer som avses i första 

och andra styckena synes det inte vara något att erinra mot en sådan 
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uppläggning. Även om ett uppehållstillstånd har getts pii grund av medve

tet oriktiga uppgifter från utHinningens sida. kan omstiindighetcrna tiinkas i 

undantagsfall vara sådana - t. ex. om nya ömmande förhållanden intriitt -

att det skulle framstfi som alltför hårt all äterkalla tillständct. 
Beträffande det fallet att en utlänning som fätt permanent uppehällstill

stånd inte längre är bosatt här är läget ett annat. Genom att hosiittningen 

upphört har en avgörande förutsättning för tillståndet fallit bort ( 12 * första 

stycket andra meningenl. I en sf1dan situation synes det inte finnas nf1got 

utrymme för en diskretionär prövning, utan den ordningen bör då gälla att 

tillståndet "skall" återkallas. Detta betyder inte att invandrarverket. som 

enligt den föreslagna 19 * beslutar om återkallelse. har att fortlöpande 

efterforska om utlänningar med permanent uppehållstillstånd ocksf1 hor 

kvar här. Det måste anses tillräckligt att verket agerar när det i andra 

sammanhang får kännedom om att utlänningens bosättning har upphört. 

Om tredje stycket ändras i enlighet med det nu anförda, dvs. att "får" 

utbyts mot "'skall". måste den inskjutna satsen med hänvisning till första 

stycket utgå. Även om den i remissprotokollct föreslagna lydelsen behälls 

synes denna hänvisning böra utgå såsom överflödig. 

Fjärde stycket innebär att en tlyktingförklaring kan återkallas dels om 

utlänningen har fått förklaringen genom att mot bättre vetande lämna 

oriktiga uppifter, dels om det inträffat någon sådan omständighet som 

enligt 4 * gör att utlänningens tlyktingstatus upphör. Det första fallet avser 

synbarligen den situationen att förutsättningar för att utlänningen skulle 

anses som flykting egentligen inte förelåg. när tlyktingförklaringen utfär

dades. men att utlänningen lyckades dupera invandrarverket i detta hänse

ende. Det kan emellertid ifrågasättas om inte detta innebär en för snäv 

avgränsning. Om tlyktingförklaringen aldrig borde ha utfärdats därför att 

det i själva verket inte förelåg någon tlyktingstatus eller något behov av 
fristad i Sverige, synes det riktigast att återkallelse alltid sker, oberoende 

av om utlänningen förfarit svikligt eller inte. Detta får dock anses förutsät

ta att det inte efter det oriktiga utfärdandet av flyktingförklaringen inträffat 

något som botar den ursprungliga bristen: situationen kan ju ändras så att 
flyktingstatus eller behov av asyl uppkommer. 

I det andra fallet som fjärde stycket omfattar synes det också riktigast att 

återkallelse alltid sker. när det efter tlyktingförklaringens utfärdande in

träffar någon omständighet som innebär att utlänningen inte längre är att 

anse som flykting (4 §)eller inte längre har behov av fristad här i landet. En 

återkallelse som sker av det sistnämnda skälet medför självfallet inte att 

utlänningen förlorar sin tlyktingstatus. Det synes lämpligt att det av beslu

tet framgår att återkallelsen har denna innebörd. 
Fjärde stycket synes böra ges det innehållet, att en flyktingförklaring 

skall återkallas om det framkommer att utlänningen inte är att anse som 

flykting i behov av fristad i Sverige. 

Den omständigheten att bestämmelsen utformas så, att äterkallelse 



Prop. 1979/HO: 96 118 

"skall" ske. innebiir inte att invandrarverket alltid miistc efterforska om 

flirutsiittningar föreligger för att lilla utfärdade flyktingförklaringar besta 

(jfr vad ovan sagts i anslutning till den särskilda besWmmelsen om återkal

lelse av permanent uppehiillstillstiind I. Såsom niirmare ut vecklats i remiss

protokollet dels i den allmiinna motiveringen (2.4.21 och dels i 

specialmotiveringen till 17 * bör frilgan om återkallelse tas upp när det 

linm siirskild anledning till delta. 

26 ~ 

Enligt remissprotokollet iisyftas att införa en ordning som innebiir att, i 

de fall M1 uppehållstillståml kriivs för vistelse hiir, sflsom huvudregel skall 

giilla all tillstrind iir meddelat innan utlänningen tillätes resa in i riket. På 

regeringen skall ankomma att föreskriva i vilka fall ett sådant villkor skall 

stiillas för inresa. Förslaget innebiir en ändring av vad som för närvarande 

tilliirnpas i friiga om uppehållstillstånd. Förebild iir den ordning som gäller 

för de utlänningar beträffande vilka ställs krav på arbetstillstånd. 

Ett stadgande med bemyndigande för regeringen att meddela bestäm

melser i det hänseende som nu angivits föreslås upptaget i förcv<irande 

paragraf. Enligt stadgandet kan föreskrivas att en utlänning, som behövt:r 

uppehällstillsti'tnd, inte filr resa in i Sverige förrän han fått tillståndet. Det 

synes emellertid inte vara erforderligt att i lagen upptages en särskild 

hestämmelse med detta innehall. I förslagets 10 ~ stadgas, att regeringen 

får föreskriva all utlänningar inte utan tillstånd får resa in i Sverige. 

Tillstånd ges enligt paragrafen bl. a. som uppehållstillstånd. Med den av

fattning stadgandet erhållit måste det anses ge utrymme för regeringen att 

föreskriva att uppehållstillstånd skall vara meddelat innan inresa medges, 

lika väl som så kan ske när det gäller visering. Om regeringen enligt i 

remissprotokol\et angivna riktlinjer vill meddela bestämmelser i föreva

rande avseende. kan det alltså ske med stöd av det bemyndigande IO §ger. 
Lagrådet vill därför föreslä att vad i 26 ~ sägs angående uppehållslill

stäm.1 fftr utgå. 

Del förhållandet att föreskrifter meddelas med stöd av bemyndigandet i 

10 § och inte med stöd av en särskild bestämmelse medför inte någon 

inskränkning av möjligheterna att besluta avvisning i fall som avses i 

förslagets 28 §. 

Godtages vad lagrådet föreslagit, bör den för 26 och 27 §§ i förslaget 

gemensamma rubriken jämkas och förslagsvis ges följande lydelse: Vissa 

särskilda bestämmelser för inresa. uppehåll och arbete. 

29 ~ 

I remissprotokollet uttalas att den under 29 § 2. upptagna avvisnings

grunden bör kunna tillämpas när en utlänning skäligen kan antas komma 

att försörja sig genom all arbeta utan föreskrivet arbetstillstånd. Uttalan

det utgår från att det är liktydigt med att inte ärligen försörja sig att bedriva 
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förviirvsverksamhet utan arbetstillstånd. när sådant krävs. Detta synsätt 

torde emellertid knappast vara förankrat i vad som i allmänhet förstås med 

all inte iirligen försörja sig. nämligen ati ägna sig åt näringsfång som i sig är 

brottsligt eller förkastligt eller bygger på brottsliga eller förkastliga hand

lingar. Om avvisning skall kunna ske redan på den grund att utlänningen 

skäligen kan antas komma att åsidosätta krav på arbetstillstånd, oavsett 

vilket anseende arbetet i or.:h för sig åtnjuter, bör detta anges som särskild 

avvisningsanledning. Till punkten 2. bör följaktligen fogas tillägget" - - -

eller kommer att bedriva verksamhet som kräver arbetstillstånd utan att ha 

sädant tillstånd". 

31 .~ 

I den föreslagna paragrafens tredje stycke har upptagits en bestämmelse 

i syfte att ge polismyndigheten rättslig grund för ändring av sitt beslut i ett 

avvisningsärende. när nya omständigheter inträffar eller blir kända. Änd

ring. dvs. upphävande. av det ursprungliga beslutet avses dock få före

komma endast om det är uppenbart att detta ej längre bör gälla och beslutet 

inte överklagats eller vunnit laga kraft. 

Ett avvi~ningsbeslut torde vara att se som ett beslut om avslag på en 

framställning av utlänningen om tillstånd till inresa i riket: utlänningar har 

ju ingen ovillkorlig rätt att resa in. Enligt allmänna förvaltningsrättsliga 

principer har ett beslut. varigenom en ansökan lämnats utan bifall, inte 

någon som helst rättskraft. vare sig positiv så att beslutet skall läggas till 

grund för andra avgöranden eller negativ så att det utgör hinder för ny 

prövning av samma fråga. Ett avvisningsbeslut har såtillvida positiv rätts

kraft att det utgör grunden för verkställighet genom myndighets försorg om 

inte utlänningen självmant lämnar landet. Det står honom emellertid fritt 

att när som helst förnya sin framställning om att få resa in. Det sagda gäller 
vare sig utlänningen åberopar nya omständigheter eller enbart de tidigare 

anförda men hävdar att polismyndigheten bedömt dem oriktigt, förbisett 

nägot förhållande eller stannat i en olämplig avvägning mellan motstående 

intressen: även om avvisningsanledning föreligger är myndigheten 

oförhindrad att tillåta inresa, om inte verkställighetsföreskrift av regering
en binder myndighetens handlande. 

Av de återgivna förvaltningsrättsliga principerna följer att något behov 

inte finns av att i lagen ta in ett bemyndigande för polismyndigheten att 

upphäva sitt tidigare avvisningsbeslut. Genom att i lagen ange särskilda 

förutsättningar för ett sådant upphävande åstadkommer man inte en vid

gad handlingsfrihet för polismyndigheten utan tvärtom en begränsning 

däri. 

Lagrådet hemställer i enlighet med det sagda att det föreslagna tredje 

stycket utgår. 
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34 ~ 

Avsikten med detta stadgande är att bereda en utlänning som inte vill 
återvända till sitt hemland på grund av de politiska förhållandena diir ett 

visst skydd mot avvisning. Det är alltså här fråga om den kategori av 
utlänningar som avses i 6 § i förslaget. Av motiveringen till 34 §framgår all 

man med bestämmelsen tänkt sig att åstadkomma följande ordning. Om 
utlänningen uppger att han inte vill återvända till hemlandet på grund av de 

politiska förhållandena där skall polismyndigheten lämna över ärendet till 

invandrarverket. Polismyndigheten behöver dock inte lämna över ärendet 

om de omständigheter som utlänningen åberopar till stöd för sin avvisande 

inställning till att sändas hem kan lämnas utan avseende. Vad utlänn.ingen 

anför skall kunna lämnas utan avseende om det är helt klart att hans 
uppgifter om förhållandena i hemlandet är oriktiga. Vidare skall man 

kunna bortse från hans invändningar, om det är helt klart att de omstän

digheter som han åberopar enligt fast praxis av regeringen saknar betydel

se för rätten att vistas här i landet. Om situationen är den att utlänningen 
skall sändas till ett annat land än hemlandet men han gör gällande att han 

inte då är skyddad mot att sändas vidare dit, är det ändå polismyndigheten 

som beslutar om avvisning. om de skäl som utlänningen åberopar för att 

inte vilja återvända till hemlandet kan - såsom nyss nämnts - lämnas utan 

avseende eller om hans påstående om risken för att sändas vidare är 

uppenbart oriktigt. 

Den nu angivna innebörden av stadgandet kommer inte med önskvärd 

tydlighet till uttryck i lagtexten. För att man skall kunna förstå stadgandet 

utan hjälp av motivuttalanden krävs en omformulering. Lagrådet föreslår 

att stadgandet får följande lydelse: 
"Vad som i 33 § sägs om överlämnande av ärende gäller även. när utlän
ningen förklarar att han inte vill återvända till hemlandet på grund av de 

politiska förhållandena där. 
Ärendet skall inte överlämnas. om de skäl som utlänningen åberopar för 

att inte vilja återvända till hemlandet kan lämnas utan avseende. eller. när 
utlänningen skall sändas till ett annat land än hemlandet. om det är uppen

bart att han inte löper risk att sändas vidare till hemlandet." 

Om lagrådets förslag godtas bör 86 §omformuleras på motsvarande sätt. 

36 § 

Stadgandets innebörd synes komma till tydligare uttryck, om bisatsen i 

första meningen formuleras på följande sätt: "om omständigheterna är 

sådana som enligt 33 eller 34 § föranleder att ärende som där avses över

lämnas till statens invandrarverk." Jämför också vad lagrådet anför under 

87§. 

39 § 

Lagrådet föreslår vid 42 § att vad som stadgas om en minsta tid för 

förbud att återvända till riket vid utvisning i där avsett fall får utgå. De skäl 
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som där anförs kan i huvudsak åheropas även mot att föreskriva en minsta 

tid för återrcseförhud vid utvisning enligt 38 §. Godtages lagrådets förslag 

under 42 §. torde därför även ur förevarande paragraf böra utgå vad som 

föreskrivs om en minsta tid för förhud att återvända till riket. 

40 * 
Fjärde stycket i denna paragraf aktualiserar en fråga som närmast är av 

terminologisk art men som har visat sig ha en icke ringa praktisk betydelse. 

Enligt första meningen i stycket skall det men som en utlänning åsamkas 

genom utvisningen beaktas när påföljden "i övrigt" för brottet hcstäms. 

De citerade orden måste anses innebära att utvisning pfi grund av brott 

betraktas som en form av brottspåföljd. Detta synsätt överensstämmer 

med vad som gäller enligt den nuvarande utlänningslagen. I det stadgande 

(26 § ). som motsvarar 40 * i det remitterade förslaget. heter det i första 

meningen i tredje stycket att. om utlänning förvisas, det men han därige

nom lider skall beaktas vid bestämmande av "annan påföljd för brottet". 

1 förarbetena till förvisningsbestämmelserna i den nuvarande utlännings

lagen diskuterades frågan huruvida förvisning var att anse som en ansvars

påföljd eller inte. Både lagrådet och departementschefen uttalade sig för 

att förvisningen processuellt sett var att anse som en ansvarspåföljd (prop. 

1954:41s.145 foch 1581. 
Genom brottsbalkens tillkomst har den nu berörda terminologiska frå

gan kommit i ett annat läge. 1 kap. 3 *brottsbalken innehåller en definition 

av begreppet "påföljd för brott". Där stadgas att med påföljd för brott 

förstås i balken de allmänna straffen böter och fängelse. disciplinstraff för 

krigsmän samt villkorlig dom. skyddstillsyn. internering och överläm

nande till särskild vård. Enligt I kap. 8 § kan brott. enligt vad därom är 

stadgat. förutom påföljd föranleda förverkande av egendom eller annan 
särskild rättsverkan samt medföra skyldighet att gälda skadestånd. Vad 

som avses med ··annan särskild rättsverkan" har inte närmare angetts i 

balken. I Beckmans m. tl. kommentar till brottsbalken har som exempel på 

"annan särskild rättsverkan" nämnts förvisning enligt utlänningslagen 

(Brottsbalken I. 4. uppi., s. 72. och III, 2. uppi., s. 374 f). Detta betraktel

sesätt har också tillämpats i senare lagstiftningsärenden (se t. ex. prop. 
1968: 79 s. 77 r och 80). 

Den diskussion om förvisningens natur som fördes i förarbetena till 

förvisningsreglerna i utlänningslagen skall ses mot bakgrund av bl. a. frå

gan huruvida överrätt har att pröva ansvarsfrågan i hela dess vidd. såvitt 

angår den gärning varom talan fullföljts. om fullföljd skett endast i viss del. 

t. ex. rörande ett förvisningsbeslut. Denna fråga besvarades jakande och 

den linjen har följts även efter det att brottsbalkens terminologi slagit 

igenom i tillämpningen (se Högsta domstolens beslut den 26 juli 1979, SÖ 

1400, och i samband därmed gjorda hänvisningar till tidigare rättsfall). 

Att i den nya utlänningslagen behålla den gamla lagens terminologi på 
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uenna punkt skulle mot bakgrund av det anförda närmast vara iignat att 

skapa förvirring (jfr JuU 1973: 28 s. 12). En anpassning bör nu ske till 

brottsbalkens terminologi och enklast synes detta kunna åstadkommas 

genom att orden "i övrigt" i första meningen i paragrafens ljärde stycke får 

utgå. Lagrådet vill förorda att så sker. 

Det förtjänar påpekas att. som en konsekvens av att utvisning på grund 

av brott behandlas som särskild rättsverkan i brottsbalkens mening. 36 

kap. 8 * brottsbalken torde bli tillämplig vid sidan av utlänningslagen. Av 

detta stadgande följer exempelvis att om en utlänning begått brott under 

inflytandi: av sinnessjukdom eller därmed jämställd rubbning och döms till 

siirskilu vård eller annan påföljd som kan komma i fråga. utvisning på 

grund av brottet får beslutas endast om det med hänsyn till hans sinnesart, 

gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. 

41 § 

I den allmänna motiveringen uttalas att en utlänning, som har fått en 

flyktingförklaring och vars flyktingstatus inte har upphört, inte skall dömas 

till utvisning på grund av brott. Saknas flyktingförklaring bör. enligt före

dragande statsrådet. domstolen döma till utvisning när det finns skäl till 

detta: hinder mot verkställighet får då prövas när verkställigheten blir 

aktuell. Domstolen bör dock. sägs det. kunna underlåta att utvisa en 

utlänning i situationer då det för domstolen framstår som uppenbart att han 

är flykting och att utvisningen därför inte kommer att verkställas. 

Den bestämmelse. som reglerar de frågor som nu berörts. har utformats 

sä. att den innebär ett förbud för domstol att besluta utvisning om det är 

uppenbart att utlänningen är att anse som flykting och har behov av fristad 

i Sverige (om inte fråga är om viss grövre brottslighet). Någon begränsning 

av möjligheten att i andra fall taga hänsyn till flyktingskap föreskrivs ej, 

lika litet som för närvarande är fallet beträffande förvisning. Bestämmel

sen medför att domstolen har att pröva frågan om flyktingskap när anled

ning förekommer att förbudet mot beslut om utvisning kan vara tillämpligt. 

genom invändning av utlänningen eller av annat skäl. Vid sin prövning kan 

domstolen hämta ledning av material som invandrarverket tillhandahåller 

och bedömningar som verket gjort. 
När det gäller utlänning som innehar flyktingförklaring synes avfattning

en av förevarande bestämmelse. "på grund av llyktingförklaring - - -

uppenbart är att anse etc''. inte ge något utrymme för domstolen att pröva 

grunderna för att invandrarverket funnit utlänningen vara flykting. Pröv

ningen torde vara inskränkt till att avse fråga om förklaringen innehåller ett 

uttalande om att utlänningen är flykting i behov av fristad här och om 

förklaringen alltjämt gäller. Denna innebörd av stadgandct överensstäm

mer med vad som åsyftas enligt det återgivna uttalandet i motiveringen; ett 

uttalande i specialmotiveringen antyder emellertid att domstolens pröv

ning skall innefatta en bedömning av om utlänningen är flykting i lagens 

mening och om han har behov av fristad här. 
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Lagrädet. som inte finner anledning till erinran mot all en flyktingför

klaring tillägges sådan betydelse som nu angivits. föreslår all i lagtexten 

klart utsägs att den som innehar en flyktingförklaring inte för ut visas p;i 

grund av brott i annat fall iin i de undantagsfall paragrafen anger. förslags

vis så all sista meningen i paragrafen ge~ lydelsen: .. Den som har en 

flyktingförklaring eller den som annars uppenbart etc ..... Denna avfatt

ning anger att tillämpningen av stadgandet förutsiittcr att 

flyktingförklaringen inte återkallats. 

42 ~ 

Enligt förevarande stadgande skall f1terrcseförbud. som domstolen med

delar vid utvisning. vara tidsbegränsade eller utan tidsbegriinsning. I moti

ven siigs att förbud som huvudregel skall tidsbegriinsas och att förbudsti

den i normalfallen bör besliimmas till fem år. Om tillämpningen skall ske 

enligt vad sålunda uttalats. bör det komma till uttryck i lagtexten. Enligt 

lagrådets mening synes det emellertid ej vara pflkallat att pä sådant siitt 

binda utvecklingen: bl. a. torde den begränsning av tillämpningen av ut

visning som stadgandct i 41 ~ syftar till leda till att nu inte kan förutses 

vilka fall som blir att bedöma som "normalfall". 

För tidsbegränsade förbud föreslfts en minsta tid av två år. Behovet av 

denna minimigräns har inte belysts och några särskilda motiv för bestäm

melsen har inte framförts. Bestiimmelsen torde kunna undvaras. 

Lagriidet får vidare anföra följande. Förslaget synes utgå från att för

budstidcn skall bestämmas så att domstolen anger ett visst antal år (even

tuellt också månader) som förbudet gäller. Från vilken tidpunkt en sådan 

tidsperiod skall räknas har inte angivits. Om den inte räknas från domens 

eller beslutets dag - vilket knappast torde komma i fråga - utan från 

domens eller beslutets lagakraftvinnandc eller från verkställighetens bör

jan. saknar domstolen möjlighet att. såsom föreskrivs. i domen eller beslu

tet ge upplysning om den dag förbudet upphör. Enligt lagrådets mening är 

en lämpligare ordning. att domstolen - såsom för närvarande ofta torde 

ske - i domen eller beslutet direkt anger den dag till vilken förbudet gäller. 

dvs. fastställer att utlänningen inte får återvända före viss bestämd dag. 

Tillämpningen av en sådan ordning blir knappast möjlig om en minsta tid -

som inte räknas från domens eller beslutets meddelande - föreskrivs i 

lagen. 

Vad lagrådet förordat i fråga om förevarande paragraf får. med hänsyn 

till den hänvisning som görs till paragrafen, betydelse även för de fall som 

avses i 46 och 49 §§. 

43 § 

Av remissprolokollct framgår att första stycket i denna paragraf i sak 

skall helt motsvara nuvarande 29 § I och 2. Detta syfte synes emellertid 

inte ha nåtts beträffande punkten 2. Framför allt har uttrycket "på grund 
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av missbruk av alkohol eller narkotika" i den föreslagna texten en niigot 

annan innebörd iin "hemfallen ät alkoholmissbruk eller narkotikamiss

bruk" som det nu står. För att fä full saklig överenssrnmmclse mellan den 

gällande och den nya lydelsen förcslär lagrildct att punkten 2 avfattas på 

följande siitt. varvid också en viss redaktionell jämkning gjorts: "om 

utliinningcn är missbrukare av alkohol eller narkotika och hclinns med 

anledning hiirav vara farlig för någon annans personliga säkerhet eller leva 

på ett grovt störande siitl." 

44 * 
Vad lagrådet vid 41 * anfört angående betydelsen av en flyktingförkla-

ring äger tillämpning även när fräga iir om överviigandc av om utvisning 

bör ske enligt 43 *· Sista meningen i förevarande paragraf tonlc därför i 

denna del böra ges en lydelse motsvarande vad lagrådet förordat beträffan

de 41 §. 

50* 
I förevarande paragraf upptas bestämmelser om handläggande myndig

hets rätt att ta en utlänning i förvar. Bestämmelserna motsvarar 35 *andra 

stycket utlänningslagen. Någon saklig ändring har inte åsyftats. Stadgan

dets utformning medför emellertid en inskränkning i förhållande till vad nu 

får anses gälla så till vida att möjlighet inte givits myndigheten att besluta 

om förvar i de fall av avvisning som avses i 30 § i förslaget (20 ~ utlännings

lagen). Lagrådet föreslår därtor att i första meningen i första stycket anges 

att förvarstagande får ske om det föreligger sannolika skäl för avvisning: 

hänvisningen till 28 och 29 §§ bör utgå. Denna avfattning av stadgandct 

kommer att inbegripa även avvisning i de fall som avses i 52 * andra 

stycket första meningen i förslaget (35 § första stycket utlänningslagcn). 

Någon olägenhet torde emellertid inte uppkomma härav. Med den av 

lagrådet föreslagna lydelsen blir det tydligt att - såsom for närvarande 

gäller - förvarstagande kan ske i alla fall av verkställighet av avvisning. 

54 * 
l 53 § andra och tredje styckena i det remitterade förslaget föreskrivs 

vissa maximitider för giltigheten av beslut om förvar och beslut om upp

sikt. Ett beslut om förvar gäller för varje gång inte längre än två veckor 

eller, när avvisning eller utvisning beslutats. två månader från beslutsda

gen. Och ett beslut att ställa en utlänning under uppsikt gäller högst sex 

månader för varje gång. 

Andra stycket i 54 § anknyter delvis till de nu nämnda stadgandcna. 

Detta stycke innebär att. om det inte inom de tider som anges i 53 § fattas 

beslut om att hålla en utlänning kvar i förvar eller under uppsikt eller om 

det inte längre finns skäl att hålla utlänningen i förvar eller under uppsikt. 

så skall åtgärden omedelbart hävas. 
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Eftersom av 53 § andra och tredje styckena följer att ett förvars- eller 

uppsiktsbeslut automatiskt upphör att giilla. sil snart de angivna maximiti

derna löpt ut utan att något nytt beslut har fattats, finns det för dessa fall 

inte något behov av en regel om upphävande av åtgärderna. Första ledet i 

54 § andra stycket bör därför utgå, si't att stycket kommer att omfatta 

endast det fallet att det inte längre finns skäl att hftlla utfanningen i förvar 

eller under uppsikt. 

(J()* 

Enligt 60 § i det remitterade förslaget skall vid förhandling i utlännings

iirende noga utredas de omständigheter som kan inverka pf1 ärendets 

avgörande. En i paragrafen intagen hänvisning till 14 § förvaltningslagen. 

vari partssekretessen regleras. anges vara en begränsning i utredningsplik

ten, och i specialmotiveringen uttalas att överensstämmelse härigenom 

nåtts med förvaltningslagen i sekretesshänseende. Emellertid torde hän

visningen till förvaltningslagen kunna avvaras utan att några sekretess

intressen triids för nära. Bestämmelsen om utredningsplikten kan nämligen 

knappast sägas vara en sådan från förvaltningslagens sekretessregler avvi

kande bestämmelse som enligt I § andra stycket nämnda lag skall gälla i 

stället för dennas regler. Förvaltningslagens sekretessordning blir därför 

omedelbart tillämplig även om reservationen i 60 § i förslaget till utlän

ningslag utgår. Lagrådet föreslår att så sker. 

6-H 
Innebörden av första stycket i denna paragraf är att utlänningen kan 

överklaga ett beslut om utvisning på grund av asocialitet (43 §). vilket 

meddelats av länsrätt eller kammarrätt. och att förvaltningsprocesslagens 

regler om besvärsförfarandet därvid är tillämpliga. Dessutom finns en regel 

om kammarrätts sammansättning i dessa mål. Om detta stycke samman

ställs med den föreslagna 68 § synes den slutsatsen kunna dras, att endast 

beslutet om utvisningen samt i målet meddelade beslut om att avvisa 

ombud eller biträde eller beslut i jävsfråga är överklagbara. Av 66 och 67 §§ 

framgår därjämte att ersättnings- och förvarsbeslut av förvaltningsdomstol 

kan överklagas. 

I ett utvisningsmål hos länsrätt eller kammarrätt kan det emellertid 

förekomma beslut också i andra till rättegången hörande frågor än de som 

angetts i 66 och 67 §§samt 68 §andra stycket. I 34 § förvaltningsprocessla

gen finns bl. a. regler om i vilka fall talan mot beslut under rättegången får 

föras särskilt. Beträffande övriga sådana beslut gäller att talan får föras i 

samband med talan mot beslut i själva målet. Det kan inte antas vara 

avsikten att i fråga om utvisningsmålen begränsa de besvärsmöjligheter 

som finns enligt förvaltningsprocesslagen. Ett praktiskt fall, som skulle 

komma att falla utanför bcsvärsrätten. om det remitterade förslaget följs, 

är att förvaltningsdomstolen i målet avvisat av utlänningen begärd bevis-
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ning. Ett sådant hcslut hör rimligen kunna föras umh:r överinstansens 

prövning i samband med att avgörandet i utvisningsfrägan överklagas. 

Det enklaste sättet att få överensstiimmelsc med förvaltningsproccssla

gens hesvärsregler synes vara att låta bestiimmclscrna i 08 * avse endast 

förvaltningsmyndighetcrs beslut och att jämka lydt:lscn av M * första 

stycket så att därav framgfir dels all stycket omfattar sf1Vlil beslut i s.ililva 

sakfrågan som hcslut under riittcgiingen. dels att förvaltningsprocesslagens 

rcglt:r om hesviirsriitt. överklagbara beslut och hcsviirsordning hlir 

tillliimpliga. 

Den särskilda regel om hesvär i ersiittningsfrägor som föreslagits i hh * 
bör med hiinsyn till punkt 7 i 34 * första stycket forvaltningsprncesslagen 

inte gälla i utvisningsmäl hos förvaltningsdomstol. Beträffande övriga 

punkter i det sistnämnda lagrummet är det tveksamt om samtliga kan få 

tillämpning i dessa mål. Någon anledning att begränsa den hiinvisning, som 

görs till förvaltningsprocesslagen. till vissa av punkterna synes dock inte 

föreligga. 

I enlighet med det nu anförda bör 64 * första stycket kunna avfattas på 

följande sätt: "En förvaltningsdomstols heslut i ett mål om utvisning får 

överklagas av utlänningen enligt bcstiimmelserna i förvaltningsprocessla

gen (1971: 291 ). När ett mål om utvisning handläggs i kammarrätten. skall 

nämndemän ingå i rätten." 

66§ 

Om detta stadgande, i enlighet med vad lagrådet anfört under 64 *·skall 

gälla endast besvär över beslut av förvaltningsmyndigheter. bör andra 

meningen i den föreslagna lagtexten utgå. Frågan om besvär över kammar

rättens beslut regleras i förvaltningsprocesslagen; något påpekande härom 

i lagtexten behövs inte. 

68§ 

Såsom lagrådet utvecklat under 64 § bör förevarande paragraf gälla 

endast beslut av förvaltningsmyndighet. Innebörden av paragrafen skulle 

då bli. att i ärenden som handläggs av förvaltningsmyndigheter endast 

sådana beslut som anges i 63. 65. 66 och 67 **· 68 §andra stycket och 90 § 

är överklagbara. Härav följer att beslut som avses i tredje stycket i försla

get inte kan överklagas. Detta stycke hör därför utgå. Lagrådet föreslår att 

68 § får följande lydelse: 

"Beslut av förvaltningsmyndigheter i ärenden enligt denna lag får över

klagas endast i de fall som anges i 63. 65, 66. 67 och 90 §§. 

Klagan får föras även över en förvaltningsmyndighets beslut att avvisa 

ombud eller biträde och beslut ijävsfråga. Sådan klagan får föras särskilt." 

70 .~ 

I denna paragraf regleras nöjdförklaring i avlägsnandeärenden. Det 

anges i specialmotiveringen att i paragrafen tagits in gällande bestämmel-
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ser om nöjdförklaring. Härtill må anmärkas att överensstiimmelsen med 

giillande lag brister eller kan sättas i frf1ga i nägra hänseenden. 

Enligt giillande lag innefattar nöjdförklaring att utlänningen avger förkla

ring att han avstår fr{in talan mot beslut om avvisning. förpassning eller 

utvisning och medger att "ätgiirden m{t verkstiillas". Nöjdförklaring enligt 

den föreslagna 70 ~ innebär likaså att utliinningen avstilr frän att överklaga 

överklagbart beslut men han medger att "det". dvs. beslutet i stillet för 

iltgiirden. verkstiills. Enligt förslaget skall nöjdförklaring ocks[1 kunna avse 

överklagbart beslut om verkstiillighet, nägot som saknar motsvarighet i 

giillande lag. I paragrafens första stycke anges som överklagbara sf1dana 

utvisningsbeslut som meddelas av regeringen enligt 47 och 48 *~ i försla

get. Uppenbarligen saknar dessa paragrafer aktualitet i sammanhanget. 

Slutligen saknar paragrafen motsvarighet till nuvarande 48 ~ i vad denna 

paragraf reglerar nöjdförklaring inför länsrätt och kammarrätt. Sådan mot

svarighet bör intagas i paragrafen. 

Redan i nuvarande lag framstår det som oklart vad som är innebörden av 

en nöjdförklaring i vad den innefattar medgivande till verkställighet av en 

beslutad avlägsnandeåtgärd vid sidan av utlänningens förklaring att han 

avstär från talan mot det överklagbara beslutet. Oklarheten förstärks i der 

remitterade förslaget när där införs nöjdförklaring beträffande beslut om 

verkställighet. Utlänningen skulle alltså medge verkställighet av ett beslut 

om verkställighet. I den mån särskilda beslut om verkställighet förekom

mer enligt den föreslagna utlänningslagens regelsystem är de inte överklag

bara. Endast när under verkställighet av ett avlägsnandebeslut fråga enligt 

85 eller 86 ~ uppkommer om hinder mot verkställigheten och invandrarver

ket fattar beslut i frågan föreligger ett överklagbart beslut om verkställighet 

(90 ~). Det synes knappast påkallat att öppna möjlighet till nöjdförklaring i 

denna situation, där ett enligt huvudregeln - efter utlöpt besvärstid eller 

efter nöjdförklaring - verkställbart avlägsnandebcslut redan finns. 

Den berörda oklarheten med gällande ordning hänför sig till att utlän

ningen trots att nöjdförklaringen anges innefatta medgivande till verkstiil

lighet av beslutat avlägsnande kan i samband med verkställigheten fram

tvinga omprövning av frågan om avlägsnande skall ske genom att påstå 

bl. a. att han löper risk för att bli politiskt förföljd eller sänd till krigsskåde

plats. Medgivandet av verkställighet är sålunda inte bindande. I den nya 

lagen bör den nu berörda vilseledande uppgiften om nöjdförklaringens 

innebörd inte hehål\as. Lagrådet förordar att nöjdförklaringens innebörd 

hegränsas till att vara ett avstående från talan mot ett meddelat överklag

bart heslut. 

I enlighet med det anförda föreslår lagrådet att 70 ~ första och andra 

styckena får följande lydelse: 

"En utlänning som har rätt att överklaga ett beslut om avvisning eller ett 

beslut om utvisning enligt 38 eller 43 § kan förklara att han avstår från att 

överklaga beslutet (nöjdförklaring). 
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Nöjdförklaring avges inför länsstyrelse eller. i vittnes närvaro, inför 

polismyndighet eller styresmannen vid en kriminalvårdsanstalt eller före

ståndaren för ett häkte eller den som tjänstgör i stället för styresmannen 
eller föreståndaren. Nöjdförklaring som avser utvisning enligt 43 § kan 

avges även inför länsrätt eller kammarrätt. Nöjdförklaringen får dock 

avges inför annan myndighet än den som har meddelat beslutet endast om 

den som tar emot förklaringen har tillgång till en utskrift av beslutet eller 
ett bevis om vad det innehåller." 

72 § 

Vissa principiella synpunkter. anförda vid 31 och 85 §§.har anknytning 

till innehållet i förevarande paragraf. Dennas lydelse föranleder ingen 

erinran. 

83 .9 
Den utformning som i förslaget givits paragrafens andra stycke medger 

inte att dom eller beslut om utvisning till följd av avsaknad av pass eller 

uppehållstillstånd (38 §)eller till följd av asocialitet (43 §) verkställs redan 

efter nöjdförklaring. I motsats till vad som är fallet vid nöjdförklaring 
beträffande dom eller beslut om utvisning på grund av brott måste verk

ställigheten avvakta besvärstidens utgång trots nöjdförklaring. Samma 

verkan bör vara förenad med nöjdförklaring oavsett på vilken grund utvis

ningen beslutats. Paragrafens andra stycke bör därför innehålla att dom 

eller beslut om utvisning får verkställas fastän domen eller beslutet inte har 

vunnit laga kraft. om utlänningen avgett nöjdförklaring. 

85 § 
I paragrafens första stycke regleras förfarandet när vid verkställighet av 

vissa avlägsnandebeslut utlänningen påstår att förhållanden är för handen 
som i regel utgör verkställighetshinder. Ärendet skall då överlämnas till 
invandrarverket. Enligt andra stycket skall överlämnande inte ske. för
utom när utlänningens påstående är uppenbart oriktigt, när påståendet 

enligt avvisningsbeslutet eller utvisningsbeslut enligt 38 § har prövats i 

avvisnings- resp. utvisningsärendet. 

Den föreslagna lydelsen av andra stycket aktualiserar frågan. såvitt 

avser regleringen av invandringen genom uppehållstillståndstvång, vilken 

prövning som sker av utlänningens förhållanden i ärenden om utvisning 

enligt 38 §. Utlänningslagen är så uppbyggd att utvisning enligt 38 § -

förpassning i nuvarande lag - i nu avsedda fall skall vara en konsekvens av 

det tidigare beslut. varigenom uppehåll i riket vägrats utlänningen i form av 

avslag på en begäran om uppehållstillstånd. Avslaget är då grundat främst 

på skäl som sammanhänger med de intressen som den generella utlän

ningskontrollen skall tillgodose. dvs. det svenska samhällets behov av och 

förmåga att ta emot invandrare. Rätten att överklaga avslag på ansökan om 
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uppehållstillstånd har avskurits. Det är givet att vid uppehållstillstfmds

prövningen hänsyn m[iste tas ocksi't till styrkan i utliinningens intresse av 

att få uppehftlla sig här och att. när friiga iir om flyktingar eller andra 

utlänningar som har en av statsmakterna fastlagd förm:\nsställning. denna 

måste respekteras. Om uppehållstillständssystemet tillämpas i enlighet 

med sitt syfte skall den allsidiga prövningen av uthinningens önskan att 

stanna i landet följaktligen ske i samband med att hans ansökan om 

uppehållstillstånd behandlas och inte i ett eventuellt efterföljande ärende 

om hans avlägsnande. Ett avslag pä ansökningen om uppehållstillstflnd 

betyder att utlänningen inte fär och inte heller skall vistas i riket. Beslutet 

att avlägsna honom om han inte frivilligt reser härifrån innefattar i princip 

inte någon självständig prövning av hans rätt till uppehäll i riket utan 

speglar endast det vägrade uppehållstillståndet. 

Av vad nu sagts torde framg~i att med u!Hinningslagens tillständs- och 

avlägsnandesystem prövningen av rätten att uppehålla sig här i nu avsedda 

fall skall knytas till ställningstagandet i uppehållstillståndsfrågan och inte 

till avlägsnandeförfarandet. Vad i den föreslagna 85 *:ns andra stycke 

upptagits om att utlänningens påstående om risk för politisk förföljelse etc. 

enligt utvisningsbeslut enligt 38 * kan ha prövats i ärendet om utvisning 

träffar inte normalfallet. när påståendet har framförts och prövningen skett 

i ett uppehållstillståndsärende. Eftersom något överlämnande till invand

rarverket inte bör ske om päståendet prövats i ett sådant ärende bör 

paragrafens andra stycke förslagsvis innehålla att ärendet inte skall över

lämnas till invandrarverket. om utlänningens påstf1ende är uppenbart orik

tigt eller om det har prövats i ärendet om avvisning eller i samband med 

utvisningsbeslut enligt 38 ~. 

86 § 

Såsom lagrådet anfört under 34 * bör förevarande paragraf formuleras 

om på motsvarande sätt som 34 ~ för att innehönlcn av stadgandet skall 

komma till tydligare uttryck. De båda paragraferna avviker emellertid frän 

varandra i det hänseendet att enligt 86 * något överlämnande inte heller 

skall ske när utlänningens invändningar mot verkställigheten redan har 

prövats i avvisnings- eller utvisningsärendet. Med beaktande härav före

slår lagrådet att 86 * får följande lydelse: 

"Vad som i 85 * sägs om överlämnande av ärende gäller även. när 

utlänningen förklarar att han inte vill återvända till hemlandet på grund av 

de politiska förhållandena där. 

Ärendet skall inte överlämnas, om de skäl som utlänningen åberopar för 

att inte vilja återvända till hemlandet kan lämnas utan avseende. eller. när 

utlänningen skall sändas till ett annat land än hemlandet. om det är uppen

bart att han inte löper risk att sändas vidare till hemlandet eller om 

utlänningens invändningar mot verkställigheten redan har prövats i ären

det om avvisning eller i samband med utvisningsbeslut enligt 38 ~.-· 
9 Rihda!(en 1979/80. I sam/. Nr 96 
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Xl * 
Av motiveringen till denna paragraf framgår att den skall ha i huvudsak 

följande innebörd. Yerkställighets~irendet skall hänskjutas till invandrar

verket - för att av verket överlämnas till regeringens avgörande - om 

utlänningen f1heropar att han li)per sådan risk som avses i 85 eller 86 *samt 

vad han anför inte är uppenbart oriktigt resp. inte kan lämnas utan avseen

de och inte heller redan har prövats i avvisnings- eller utvisningsärendet. 

Enligt lagrf1dets mening kommer denna innebörd knappast till tillriickligt 

tydligt uttryc.k i den föreslagna lagtexten. Paragrafen synes kunna vinna i 

klarhet, om första meningen formuleras om i överensstämmelse med vad 

lagrådet förordat beträffande 36 *· som i viss utsträckning utgör en paral

lell till förevarande stadgamle. Med bibehållande av andra och tredje 

meningarna oförändrade skulle första meningen således lämpligen kunna 

ges följande lydelse: "Ärenden om verkställighet av avvisning enligt 30 * 
eller av utvisning enligt 47 eller 48 * skall hänskjutas till statens invandrar

verk. om omständigheterna är sådana som enligt 85 eller 86 *föranleder att 

ärende som där avses överlämnas till statens invandrarverk ... 

Ö1·ergu11gshestiimmdser 

Hänvisningar till utlänning.slagen 11954: 193) eller bestämmelser i lagen 

förekommer även i annan lagstiftning än den som nu föreslås ändrad. Så är 

fallet t. ex. i lagen ( 1971: 176) om vissa internationella sanktioner och lagen 

( 1975: 1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall. För det fall att 

ändring nu inte vidtas direkt i de lagar och andra författningar där s[1dan 

hänvisning förekommer. bör till de föreslagna övergångsbestämmelserna 

fogas ett stadgande som anger att. om i lag eller annan författning förekom

mer hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i den nu 

föreslagna lagen. den nya hestämmelsen i stället skall tillämpas. 

1-'örslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

Lagrådet har ingen erinran mot förslaget. Anledning föreligger emeller

tid att uppmärksamma de konsekvenser förslaget kan fä i fråga om bestäm

melserna om tillgodoräknande av häktningstid vid verkställighet av straff. 

Enligt 33 kap. 5 * hrottsbalken skall domstol då den dömer till vissa 

angivna påföljder förordna att häktningstid skall anses som tid under 

vilken påföljden verkställts i anstalt. Om någon som dömts till fängelse och 

utvisning av tingsrätt i enlighet med det nu föreslagna stadgandet hiilles 

häktad i avbidan på att domen vinner laga kraft. kommer hovrätt, om den 

när talan fullföljts meddelar dom som även avser påföljden. att ha att 

förordna om tillgodoriiknande av häktningstid, också i det fall att vi:rkstäl

lighet av fängelse börjat (enligt bestämmelserna i 2, 3 och 9 *9 lagen om 

beräkning av strafftid m. m. ). Då i denna situation knappast kan anses att 

fråga är om verkställighet av dom i annat mål. leder stadgandet i 33 kap. 5 ~ 
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brottsbalken till att förordnandet att tid skall anses som verkställighetstid 

kommer att omfatta iiven den tid da verkstiillighet faktiskt skett. Ett 

förordnande av detta slag kan dock inte medföra att samma tid vid straff

tidsberäkningen räknas mer iin en gång. 

Enligt 19 ~ andra stycket lagen om beräkning av strafftid m. m. riiknas 

tid. under vilken den dömde hi\llits i häkte i miilet efter det att slutlig dom 

meddelats. som tid under vilken straffet vcrkstiillts. Med slutlig dom torde 

få anses den dom varigenom påföljden slutligt bestämts. Den som htilles 

häktad med tillämpning av det nu föreslagna stadgandct i avbidan på att 

förordnande om utvisning skall vinna laga kraft. kan - sedan domt:n siivitt 

gäller pilföljden vunnit laga kraft - inte m räkna hiiktningstiden som 

verkställighetstid. Detta kan vara av betydelse. om han alltji.imt skulle vara 

häktad när frågan om villkorlig frigivning från fängelsestraffet hlir aktuell. 

Förslaget till lag om ändring i lagen om beredande 3\' sluten psykiatrisk vård 

i vissa fall 

Med nu gällande ordning torde det inte vara möjligt att verkstiilla ett 

avlägsnandeheslut beträffande en utlänning. som är intagen för sluten 

psykiatrisk vård. förrän han har blivit slutligen utskriven. Det framgår av 

remissprotokollet att detta kan innebära vissa olägenheter. Den nu före

slagna ordningen att verkställighet av ett avlägsnandeheslut i princip skall 

kunna hryta vård t:nligt LSPV får därför godtas. Likas~1 torde det få godtas 

att vad sålunda föreslås skall gälla även i fråga om utliimningsbeslut. 

Enligt lagrådets mening kan det ifrägasättas om den lagtl:!kniska lösning 

som valts är den lämpligaste. Eftersom den utskrivningsgrund som införs 

genom förslaget är mycket specidl synes det ligga niirmare till hands att 

reglera frägan i en särskild paragraf. som lämpligen kan placeras sist -

med hetcckningen 20 a ~ - i avsnittet med rubriken "Utskrivning". Av 

stadgandet bör framgå såväl de formella som de materiella förutsättningar

na för utskrivning. Niir det gäller de formella förutsiittningarna torde det 

inte höra kriivas mera iin att ansökan om utskrivning görs av den myndig

het som skall verkställa avlägsnandebeslutet. Det remitterade förslaget 

synes innebära att läkaren eller utskrivningsnämnden också skall kontrol

lera att avlägsnandebeslutet är verkställbart. vilket inte kan vara en rimlig 

ordning. Det får förutsiittas. utan att det behöver uttryckligen föreskrivas. 

att den verkställande myndigheten inte hegär utskrivning förrän avlägsnan

debeslutet iir verkställbart. 

Lagrådet för med hiinsyn till det anförda föreslå att som ny 20 a *intas en 

hestämmclsc av följande lydelse: 

··Har beträffande någon som är patient enligt denna lag beslut meddelats 

om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagcn ( 1980: 000) eller utläm

ning enligt lagen ( 1957: 668) om utlämning för brott eller lagen ( 1959: 254) 

om utlämning for brott till Danmark. Finland. Island och Norge eller lagen 
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(1970: 375) om utlämning till Danmark. Finland, Island eller Norge för 

verkställighet av beslut om värd eller behandling, skall han utskrivas, om 

det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet och hans till

stånd tillåter sådan verkställighet. 

Beträffande utskrivning som nu sagts gäller 17 §." 

Om lagrådets förslag godtas bortfaller behovet av ändringar i 16. 18 och 

24 H. De i remiss protokollet föreslagna hänvisningarna i 21 och 22 §§ till 

16~ första stycket skall då i stället avse 16*. Ingressen till lagförslaget får 

jämväl jämkas. 

Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen 

I den mån utlänningsärenden handläggs enligt nu gällande utlänningslag 

även efter den nya lagstiftningens ikraftträdande - i enlighet med över

gångsbestämmelserna till den föreslagna utlänningslagen - bör rättshjälp 

enligt den äldre lydelsen av 41 * rättshjälpslagen alltjämt kunna lämnas. 

Detta torde böra anges i en övergångsbestämmelse till den föreslagna 

lagändringen. 
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Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regcringssammantriiue 

1980-02-28 

Närvarande: statsministern Fälluin. ordförande. och statsrf1Jen Ullsten. 

Bohman, Mundeho. Mogård. Dahlgren. Åsling. Söder, Krönmark. Buren

stam Linder, Johansson. Wirten. Holm. Andersson. Boo. Winhcrg. Adel

sohn. Danell, Petri 

Föredragande: statsrådet Andersson 

Proposition med förslag till ny utlänningslag, m. m. 

Lagförslagen 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande över förslagen till 

I. utlänningslag. 

2. lag om ändring i rättegångsbalken. 

3. lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk 

värd i vissa fall. 
4. lag om ändring i rättshjälpslagcn ( 1972: 429l. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Förslaget till utlänningslag 

I anslutning till bestämmelserna i 16 och 17 *~ om meddelande och 

återkallelse av flyktingförklaring föreslår lagrådet vissa iindringar. Enligt 

lagrådets mening bör en flyktingförklaring ges endast om den asylsökande 

begär det, eftersom det inte kan uteslutas att flyktingar ibland vill undvika 

att få sin flyktingstatus officiellt fastslagen. Vidare framhäller lagrådet att 

intresset av en flyktingförklaring ofta torde vara lika starkt hos flyktingar. 

som har vistats i Sverige under viss tid utan att ha fätt flyktingskapet 

fastställt, som hos den som är nyanländ. Slutligen anser lagr[1det att det av 

17 § bör framgå att återkallelse av en flyktingförklaring skall ske niir det 

framkommer, t. ex. i samband med ett brottmål, att utlänningen inte är en 

flykting som har behov av fristad i Sverige. 

För egen del vill jag framhålla följande. För dem som enligt förslaget är 

berättigade till en flyktingförklaring torde denna i det alldeles övervägande 

antalet fall framstå som önskvärd och angelägen. Å andra sidan kan inte 

bortses ifrån att det, som lagrådet framhåller. undantagsvis kan förhålla sig 

så att utlänningen har ett befogat intresse av att inte fä någon flyktingför

klaring. Jag godtar därför lagrådets förslag att göra flyktingförklaringen 

beroende av en begäran från utlänningens sida. Jag vill samtidigt under-
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stryka vikten av att hcstiimmclscn timimpas pil sil.dant siitt all ingen llyk

ting gilr miste orn llyktingförklaringcn pii grund av hristande kiinnedorn om 

giillande bestiimrnelser. 

Jag anser vidare att förslaget att knyta en riitt till tlyktingförklaring. inte 

endast till llyktingens första uppehi\llstillst{md tUTl efter inresan utan iiven 

till heslut om ffirbngning av tillst{mdet. har visst fog för sig. En si'1dan 

bestiimmcle får betydelse for dem sorn pi'1 grund i1v hiindelser i hemlandet 

blir llyktingar under vistelsen här. Den hlir vidare tilliimplig p;1 den som 

har k')mmit hit före den nya lagens ikraftlriidande och som redan friin 

början har fatt stanna hiir diirför att han var flykting m:h hade behov av 

fristad i Sverige. Samtidigt ilstadkommer man en viss spridning av besluten 

om llyktingförklaring genom anknytningen till den situationen dä u!Hin

ningens UT förlängs, antingen med ett nytt tidsbegriinsat UT eller med ett 

permanent uppehiillstillstiind I PUTl. Jag godtar silledes lagri'1dets förslag 

pii denna punkt. Sjiilvfaflet iir det SI V som beslutar om flyktingförklaring 

tiven i dessa fall. En pi"i detta siitt utformad bestiimmelse medför att de 

utHinningar som redan har fött PUT inte hlir heriittigade till llyktingförkla-

rmg. 

Jag anser mig vidare böra godta vad lagriidet har anfört om återkallelse 

av en tlyktingfi.irklaring. Att flyktingförklaringen äterkallas iiven i de fall di'i 

dl!! framkommer att utlänningen inte bngre har behov av fristad i Sverige 

- fastiin utliinningen alltjiimt iir flykting - iir en nödviindig konsekvens av 

de förutsiittningar för 01:h verkningar av flykting.förklaringen tjfr 41 och 

44 §;il som giiller enligt förslaget till UtlL. 

Lagd.det anför vidare att hemyndigandet för regeringen i 10 *i förslaget 

att föreskriva. att utliinningar inte utan tillstiind far resa in i eller uppehålla 

sig i Sverige. ger den formella kompetensen för regeringen att införa en 

ordning med krav pfi UT for inresan. Någon s~irskild hestämmelse om 

detta hehiivs diirfiir inte i 26 ~- Denna hör. som hittills ( 13 § i nuvarande 

UtlU. endast inneh[1lla ett hemyndigande att fordra arbetstillständ tATl 

före inresan. I 10 ~ bör enligt lagr<°1dct hiinvisas till bestämmelserna i 26 ~

Jag delar den uppfattningen. 10 och 26 *~ hör utformas i enlighet med 

lagr[1dcts förslag. 

I enlighet med vad lagrf1dct anför biir i 29 * som en siirskild avvisnings

grund anges. att utlänningen sbligen kan antas komma att bedriva verk

samhet som kriiver arhetstillstånd utan al\ ha sf1dant tillstfmd. 

I fråga om den i 31 ~ tredje stycket i förslaget intagna bestämmelsen. om 

riitt för en polismyndighet att i vissa fall upphäva sitt avvisningsbcslut. 

an for lagr~idet invändningar av principiell natur. Enligt vad lagra~kt anför 

iir best:immelsen överflödig eftersom polismyndigheten enligt giillande 

förval!ningsriittsliga principer iindft har rätt att i för utliinningen positivt 

hänseende ändra ett tidigare avvisningsbcslut. Bestiimmelsen skulle i stäl

let inskriinka den rätten i vissa hänseenden. Med hänsyn hiirtill och dä det 

enligt min mening inte föreligger nr1got behov av att begränsa polismyn

digheternas nu nämnda möjlighet att iindra tidigare beslut pä det sätt här är 

frtiga om biir. som lagrildet föreslär. bestiimrnelsen i 31 * tredje slyckct 
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utgä. En iindring till förmån för ulliinningen hör. i förekommande fall. ske 

p~t del sättet att det tidigare avvisningsheslutet upphävs av polismyndighe

ten och inte endast i form av ett medgiva1ide för ulliinningen att resa in i 

Sverige. 

En annan fråga som la[!rildel tar upp avser de i 39 och 42 ~~ angivna 

minimitiderna för giltigheten av ilterrescforbud. Lagrädcl ifrf1gasältcr om 

det finns niigot hehov av all i lagen ange att äterreseförbuden skall avse 

minst sex m;inader ( 39 ~ l respektive l vf1 iir (42 ~I. Man pekar ocksii på all 

bcstiimmelsen i 42 * (jfr iiven 46 och 49 *~)medför praktiska svårigheter. 

eftersom tidpunkten for i'11t:rrcseforhudcts upphörande skall anges i domen 

eller heslutct. Jag delar lagriidets uppfattning på denna punkt. Bestämmel

serna har haft till syfte all ange. att helt korta iilcrrescförhud inte hör 

komma i friiga. Även utan att nägon minsta lid anges i lagen torde det 

finnas anledning att riikna med att återreseförhuden normalt kommer all 

ges lika h"ing varaktighet som eller hingrc varaktighet än de i förslaget 

angivna minimitiderna. 1 undantagsfall kan det for övrigt visa sig önskvärt 

att ha en möjlighet att underskrida de i förslaget angivna tiderna. Detta 

torde inte minst giilla iltt:rrcscförhud enligt 39 ~-

Jag godtar den <IV lagrådet föreslagna justeringen av 40 * fjärde styåct. 

Det bör framhi\llas att hestiimmclserna där inte avser att hindra att högre 

ri1ll. liksom hittills, prövar ansvarsfrilgan i hela dess vidd iiven om talan 

fullföijs endast mot ett beslut om utvisning. 

I friiga om fullfoljdshestiimmelserna föreslår lagriidet vissa ändringar i 

syfte all ytterligare precisera omfaltningen av fullföljdsmöjlighetcrna. Så

lunda föresliis hl. a. att 64* utformas så att det klart anges att bestämmel

serna i forvaltningsprocesslagen ( 1971: 291 l om hesvär tillämpas i fräga om 

heslut av förvaltningsdomstol i mål om utvisning. Detta gäller således även 

heträffandc beslut under handläggningen. 68 * föreslås till följd härav avse 

endast heslut av fi.irvaltningsmyndighctcr i ärenden enligt UtlL. Jag godtar 

förslagen. Som lagrådet anför följer av 68 *första stycket, att SIV:s beslut 

att viigra inhibition av verkställigheten av ett avvisningsbcslut inte kan 

(iverklagas särskilt. varflir 68 ~ tredje stycket i förslaget bör utgå. 

Lagrildct har i övrigt föreslagit vissa ändringar, huvudsakligen i förtydli

gande syfte. i 34. 36. 41. 43. 44. 50, 54. 60, 66, 70, 83. 85. 86 och 87 ~*samt i 

övergiingsbcstiimmclserna. Jag godtar i allt väsentligt vad lagrådet har 

föreslagit i dessa delar. Vidare föreslår jag att den bestämmelse som från 

giillande lag har förts över till 100 * andra meningen i förslaget utgår. 

eftersom något behov av den inte längre föreligger. 

Förslaget till iindring i räl/egångshalken 

Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran. I samhand hiirmed har 

lagrådet gjort vis.sa uttalanden angående konsekvenserna av lagändringen 

såvitt gäller tillgodoräknande av häktningstid. Vad lagrådet sålunda har 

utlalat ger mig anledning att, efter samråd med chefen för justitiedeparte

mentet, något utveckla min mening i fråga om det föreslagna andra stycket 

i 24 kap. 21 ~ rättegångsbalken. 
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Det nya stycket innehiir att domstolen i samband med en dom varigenom 

Jen tilltalade utvisas kan förordna att denne skall i hiikte avbida att domen 

vinner laga kraft siivitt giiller utvisningen. Av vad jag har uttalat i remiss

rrotokollet framgttr att regeln för betydelse huvudsakligen i fall dt1 dt:n 

tilltalade döms till villkorlig dom eller skyddstillsyn jtimte utvisning. Be

stiimmclsen kan emdlertiJ. som jag har niimnt. rn betydelse ock sil i bl. a. 

det fall d{1 domstolen har dömt en utHinning till ett konare fängelsestraff 

och samtidigt förordnat om utvisning. finner domstolen anledning att i ett 

siidant fall forordna om häktning intill dess domen vinner laga kraft ocksil 

såvitt gäller utvisningen. torde det emellt:rtid vara tillfyllest att utliinningen 

hålls i häkte dels under tiden intill dess domen. siivitt giilkr brottspiifölj

den. befordras till verkstiillighet. dels ocksil för tiden dkr straffavtjiinan

det intill dess utvisningsfiirordnandet vinner laga kraft. Jag foresl:'tr diirför 

att till det nya andra stycket i 24 kap. 21 ~ riittegångsbalken fogas ett tillägg 

av inneblird. att förordnandet om hiiktning inte giiller under tid dä den 

dömde avtjiinar en frihetsberövande piiföljd som har :'u.lömts honom i 

m:llet. Med denna ordning uppkommer inte längre fråga om avräkning av 

häktningstid som sammanfaller med tid under vilken frihetsstraffct verk

stiills. 

Fiirs/agct till /ag om iindring i /agm ( /966: 293 J 11111 hat'dandt' ar sluten 

psykiatri.i/.; 1·ård i 1·issa j{i// I LSPVJ 

Lagrådet har godtagit förslaget i sak men föreslaf:!,it en annorlunda lag

teknisk utformning. Sålunda fiiresli'ts att bestiimmelserna om utskrivning 

för verkställighet av avvisning. utvisning eller utliimning tas in i en särskilt! 

paragraf. 20a*. varvid behovet av iindring i 16. 18 och 24*~ LSPV bort

faller. Vissa konsekvensändringar föresläs i 21 och 22 **·Jag ansluter mig i 

huvudsak till förslaget. Med hiinsyn till att 20 a *har tagits i ansrr:'tk i rror. 

( l 979/80: It om socialtjänsten. vilken for niirvarande behandla~ i riksda

gen. bör dock den nya bestämml'lsen tas in i en siirskild 18a *· Vidare 

föreslår jag att konsek vensiindringarna i 21 och 22 ** utformas ril st1dant 

sätt, att det direkt anges att besviirsrätt föreligger över beslut att viigra 

utskrivning i annat fall iin som avses i 18 a *. 

Fi"irs/agct till lindring i riittsl(iiilpslaRrn ( 1972:4291 

Förslaget har lämnats utan annan erinran. än att det i en iivergångshes

tiimmelse bör anges att äldre bestiimmclser tilliimpas ra iirenden som 

allljämt handliiggs enligt 1954 års utliinningslag. 

2 Statstinansiella effekter av försla~cn 

De statsfinansiclla effekterna av flera av de förslag som jag har förordat i 

det föreg[i.endc är svåra att förutse i detalj. Däremot är det möjligt att 

allmänt beskriva hur vissa av förslagen påverkar behovet av resurser på 

olika omrilden. 
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N:ir det g;iller förslaget om att införa krav pii UT före inn:san har jag 

redan nämnt. all SIV understrukit behovet av personalförst::irkning vid 

verket m:h flera utlandsmyndigheter samt av uthildnings- och informa

tionsinsatser. Samtidigt torde den nya ordningen fullt utbyggd ge inte 

oviisentliga positiva statsfinansiella effekter. Genom att kriiva UT fön: 

inresan kan milnga uthinningar. som idag siiker tillst;'ind efter inresan. 

antas i stiillet göra det frfm hemlandet. Färre sökande skulle alltsi1 komma 

att uppehålla sig hiir. Hehovet av sm:ialt bistiind fri\n samh:illets sida skulle 

därmed minska. Vidare torde handliiggningstiden kunna förkortas efter

som ansökningar om UT i många fall kan avsliis pi\ formell grund. Jag har 

emellertid av praktiska skiil förordat att den nya ordningen genomförs 

successivt. Fr. o. m. den I juli 1980 föreslås den nya ordningen tilliimpas 

endast beträffande giiststuderande. Denna iindring kan behöva foregi'ts av 

informationsinsatser och bör enligt min mening kunna genomföras inom 

ramen för hefintliga resurser. I denna fråga har jag samriitt med chefen for 

utrikesdepartementet och chefen för utbildningsdepartementet. 

Förslagen om flyktingförklaring. om anmälning av vissa av polisens 

avvisningsbeslut till SIV och om hegränsning av möjligheterna till återbry

tande av lagakraftvunna avliigsnandeheslut kommer att kriiva resurstill

skott hos SIV och inom polisväsendet. 

I fråga om ytterligare resurser för SI V vill jag framhälla följande. Försla

get om flyktingförklaring innehär en ny arbetsuppgift för verket. Aven om 

arbetet med ärenden om resedokument enligt 1951 ilrs Gencvekonvention 

om flyktingars rättsliga ställning sannolikt kommer att minska i omfatt

ning. räknar jag med att förslaget medför en viss ökad arbetsbelastning för 

verket. 

Förslaget om att polismyndighet till SIV skall anmäla vissa avvisnings

beslut förutsätter. som jag tidigare nämnt. en jourverksamhet hos verket. 

Vidare liedömer jag att anmälningssystemet medför att fler avvisnings

ärenden kommer att handliiggas av SIV. antingen efll.:r det att verket tagit 

över anmälda ärenden eller efter överlämnande på sedvanligt sätt. Hand

läggningen av dessa frågor kan därför beräknas kräva ytterligare resurser 

hos verket i form av personal och medel för övertidsersättningar med 

anledning av jourtjänstgöring samt för viss teknisk utrustning. 

Slutligen kommer förslaget om att begränsa möjligheten till återbrytande 

av lagakraftvunna avlägsnandebeslut att för SIV:s del innebära ett merar

bete beroende på att antalet ärenden som rör prövning av verkställighets

hinder kan antas öka något. 
Sammanfattningsvis räknar jag alltså med att SIV bör tillföras samman

lagt fem nya tjänster. samtliga vid verkets tillståndsbyrå. Totalt har jag 

beräknat att anslaget D I. Statens invandrarverk under tolfte huvudtiteln 

bör tillföras I 009 000 kr.. varav 45 000 kr. avser engångsanvisningar. 

Jag går nu över till att - i samråd med chefen för justitiedepartementet 

- behandla det behov av resurstillskott inom polisväsendet som främst 

förslaget om anmälan av vissa avvisningsbeslut ger upphov till. Härför 
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riiknar jag med att polisväsendet sammanlagt tillri.lrs åtta nya polismans

tjiinster. Under andra huvudtitelns anslag B 6. Lokala poli:iorganisationen: 

Förvaltningskostnader bör därför anvisas ytterligare 917 000 kr. För all 

snabbt kunna sända förhörsberättelser m. m. till SI V hiir polisen ocksii få 
tillgäng till ytterligare telexapparater och annan kontorsutrustning samt 

n!igon ytterligare bil för transporter av omhändertagna. Under anslaget B 

2. Polisverket: Inköp av motorfordon samt anslaget B 7. Lokala polisor

ganisationen: Utrustning bör rikspolisstyrelsen diirför. som en engångsan

visning. tillföras totalt 100000 kr. I samhand med utfärdandet av regle

ringsbrev för polisviisendet för budgetåret 1980/81 kommer att ges niirmare 

föreskrifter om polismanstjiinstcrnas fördelning och placering. 

3 Hemställan 

Med h;invisning till vad jag nu har anfört hemställer jag all regeringen 

l'lireslär riksdagen 

I. att antaga de av lagrädet granskade lagförslagen med vidtagna 

ändringar . 

., att godkiinna de riktlinjer i fråga om prövningen av ansökningar 

om uppehållstillstånd som jag har förordat i protokoll vid rege

ringssammantriide den 29 januari 1980, 

J. att till Lokala polisorga11isati11nen: Förl'(i/t11i11gskostnader för 

budgetäret 1980/81 under andra huvudtiteln - utöver i proposi

tion 1979180: 100. hilaga 5, föreslaget förslagsanslag - anvisa 

ytterligare 917 000 kr.. 

4. all till Po/i.1Terket: lnkiip m• 111oto1:fi11·don för budgetäret 1980/81 

under andra huvudtiteln - utöver i proposition 1979/80: )()0, 

bilaga 5, föres lagt'\ reservationsanslag - anvisa ytterliirare 65 000 

kr., 

5. att till J,okala polisorganisationen: Utrustning för budgetåret 

1980/81 under andra huvudtiteln - utöver i proposition 1979/ 

80: 100. bilaga 5, föreslaget reservationsanslag - anvisa ytterli

gare 35 000 kr.. 

6. att till Statens invandranwk för budgetåret 1980/81 under tofte 

huvudtiteln - utöver i proposition 1979/80: 1()0, bilaga 15, före

slaget förslagsanslag - anvisa ytterligare I 009 000 kr. 

4 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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Bilagor till lagrådsremissen 
Utlänningslagkommittens sammanfattning 
av utredningsbetänkandet1 

139 

Bilaga I 

Utlänningslagkommitten har haft till främsta uppgift att lägga fram för
slag till en ny utlänningslag som ett bättre instrument iin hittills för invand
ringspolitiken. Kommitten har dessutom striivat efter att göra den nya 
lagen överskiidlig och liittläst. 

Kommittens uppdrag rör däremot inte invandringspolitikens mt1l och 
inriktning. Alltjämt gäller principen att Sverige inte skall ta emot fler 
invandrare friin utomnordiska Hinder än att landet kan klara av att uppfylla 
de mål statsmakterna fastställt för invandrarpolitiken - jämlikhet. valfri
het och samverkan. Detta konstaterade kommitten redan i sitt första 
hetiinkande (SOU 1977: 281 Kortare väntetider i utlänningsärenden. Politi
ken pä invandrings-, flykting- och invandrarområdet ligger alltså i allt 
väsentligt fast. 

Huvudprincipen i den nu gällande lagen - att endast det egna landets 
medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas och verka i landet - anser 
kommitten fortfaramle skall vara grunden för den nya utlänningslagen. 

En mycket viktig friiga är skyddet för flyktingar både vid griinsen och 
sedan de väl kommit in i landet. Här lägger kommitten fram flera förslag 
för att stärka rättssäkerheten. 

Kommitten har även sett över avlägsnandeformcrna och har försökt 
fönga upp de förändringar som skett i samhällets inställning till invandrare. 
När myndigheterna överväger att avlägsna en utlänning från Sverige måste 
stor vikt läggas vid hans anknytning hit. Om en utlänning iindå skall 
avlägsnas härifrån har förfarandet gjorts både mer rättssäkert och enklare. 

Slutligen har kommitten i sin översyn tagit till vara myndigheters och 
organisationers erfarenheter av hur bestämmelserna fungerar och vad som 
enligt deras uppfattning skulle kunna göras bättre. 

Flyktingar 

Definitionen av politisk flykting i utlänningslagen bör överensstämma 
med den i flyktingkonvi:ntionen. Kommitten föresliir dessutom en generös 
bedömning av ansökningar om att fä stanna i Sverige som flykting. 

För att höja flyktingens känsla av trygghet föreslår kommitten att llyk
tingen i tillståndsbeslutet skall få besked om han bedömts som flykting 
eller ej, en s. k. llyktingförklaring. Om utlänningen får uppehållstillstånd 
men inte någon flyktingförklaring. skall han kunna överklaga beslutet. 

Humanitära skäl tll' politisk art 

År 1976 lagfästes i utlänningslagen den praxis som utbildats beträffande 
de utlänningar som fått stanna här av i huvudsak politiskt-humanitära skäl. 
Därigenom uppstod det s. k. B-llyktingbegreppet. Denna bestämmelse har 
fått vissa negativa konsekvenser. Den kan ha lett till en mer restriktiv 
hållning, när det gällt att betrakta en utlänning som politisk flykting. Kort 
efter det bestämmelsen införts fann regeringen dessutom anledning att 
tillämpa den undantagsklausul som fanns i bestämmelsen. Detta skedde i 

I S()U 1979: 64, S. 15- J7. 
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november 1976 genom att regeringen fann särskilda skiil föreligga att vägra 
att ta emot ytterligare turkiska assyrier. Slutligen har förvirringen varit 
stor. niir det gällt terminologin. Sålunda har uttrycket "B-llykting'' kom
mit alt användas om personer. som inte alls är politiska flyktingar. vilket 
vftilat en hel del missförstånd. Bestiimmelsen om de s. k. H-flyktingarna 
bör därför flyttas från den paragraf som handlar om flyktingar. En ny 
bestämmelse skall enligt kommittens förslag reglera i vilka fall uppehålls
tillstånd kan ges. Det skall t. ex. kunna ges av humanitära skäl till sådana 
som nu oriktigt betecknas som "B-llyktingar". 

U ndcr.1·tiillning 

Det iir angeläget att riittssäkerhetcn vid gränserna höjs ytterligare. Poli
sen kan fatta ett avvisningsbeslut i fråga om en utlänning om den bedömt 
att hans ansökan om asyl är uppenbart oriktig. Kommitten föreslår en regel 
som innebär att utlänningen får stanna i landet medan SIV avgör om hans 
asylansökan är uppenbart oriktig. Utlänningen skall i avvaktan på SIV:s 
beslut hällas i förvar. 

Tills tåndsprövningen 

Kommitten föreslår att tillståndsprövningen i högre grad än hittills skall 
ske innan utlänningen reser in i Sverige. Självfallet är detta inte möjligt i 
fråga om enskilt hitresta flyktingar och andra som åberopar skäl av poli
tisk-humanitär art eller när det föreligger mycket starka humanitära skäl. 
Detsamma gäller de traditionella anknytningsfallen. dvs make/maka och 
barn. Dessa måste kunna få tillstånd trots att de redan är här. 

Ansökningar om uppehållstillstånd från andra utlänningar skall så gott 
som undantagslöst avslås om den sökande finns kvar i landet. Statusbyte 
skall med andra ord inte komma i fråga så länge utlänningen finns kvar här. 

A rliig.rnandej(Jrmema 

För invandrare, som bott här under en viss tid. föreslås att möjligheterna 
begränsas att avlägsna dem på grund av brott. Bland invandrarna intar 
nordborna en särställning även i detta hänseende. Framförallt har kommit
ten ansett att skyddet mot avlägsnande härifrån måste bli större ju fastare 
anknytning man fått hit. Ett absolut skydd mot avlägsnande kan endast det 
svenska medborgarskapet ge. Däremot anser kommitten att den som bara 
tillfälligt vistas här och som begår brott inte bör få något väsentligt ökat 
skydd jiimfört med nuvarande bestämmelser. Detsamma bör enligt kom
mitten gälla för icke-nordbor som inte bott här någon längre tid. 

Kommitten har inte funnit skäl att överflytta besluten om avlägsnande 
på grund av brott från de allmänna domstolarna till någon annan myndig
het. Sådana beslut bör därför även i fortsättningen kunna fattas i samband 
med rättegången i brottmål. 

Reglerna om utvisning på grund av asocialitet speglar värderingar som är 
svåra att förena med invandrarpolitikens mål. De har använts mycket litet 
under de senaste åren. Kommitten föreslår därför att nuvarande regler om 
utvisning på grund av asocialitet utgår. En möjlighet att avlägsna en 
utlänning. som på grund av grov asocialitet inte bedöms få stanna kvar här. 
bör emellertid alltjämt finnas. För att markera att bestämmelsen endast 
skall användas undantagsvis föreslår kornmitten att sådana ärenden prövas 
av regeringen. 

Kommitten finner att reglerna om hemsändning av socialhjälpstagare är 
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förlegade. Däremot bör hemsändningsinstitutet finnas kvar för barn som 
omhändertagits enligt barnavårdslagen eller för person som omhänderta
gits enligt lagen om ~luten psykiatrisk vård eller enligt 35 ~ lagen angående 
omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Hemsändning skall i dessa 
fall kunna ske endast om det är av hänsyn till dt:n enskildes bästa. 

Farenk/ing m· m·/iigsnandctermcrna 

Kommitten föreslår att terminologin för avlägsnandcformerna förenklas. 
Förslaget bygger i princip pä att t11"l'isni11g skall ske vid gränsen och 
ull·isning när utlänningen väl finns i landet. Därigenom försvinner begrep
pen förvisning och förpassning. 

Upphii1•ande m· hes/ut ( ätcrhrytning) 

Möjligheten att ansöka om upphävande av lagakraftvunna avvisnings
och förpassningsbeslut har i manga fall använts på ett sådant sätt, att man 
kan tala om missbruk av bestämmelserna. Trots att inga nya skäl funnits 
har ansökningar om upphävande lämnats in till regeringen. Detta har 
medfört, att regeringen har hehövt sätta till resurser och tid för onödiga 
ansökningar. Därigenom har tid tagits från andra viktiga frågor på invand
rings- och invandrarpolitikens område. 

Kommitten föreslår därför att den enskilde inte längre skall kunna ansö
ka om upphävande av lagakraftvunna avvisnings- och förpassningsbeslut 
hos regeringen. I stället föreslås att eventuellt nya skäl i fortsättningen 
prövas i verkställighetsärendet. 

Sammanfattningsvis ger kommittens förslag i detta betänkande ökad 
rättssäkerhet för flyktingar och invandrare. Samtidigt ökar möjligheterna 
för myndigheterna att effektivt och snabbt kunna möta eventuella försök 
till missbruk av våra flykting- och invandringsbestämmelscr. 
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Kommitteförslagets lagtext 

Förslag till 
Utlänningslag1 

Inledande hcstämmclscr 

I * (motsvarar I *) 

142 

Hi/uga :! 

Denna la!,! anger pä vilka villkor en utlänning får resa in och resa ut ur 
Sverige samt uppehälla sig och ha en anställning här. En ullänni111r far inte 
tvingas att lämna Sverige i nägot annat fall eller på något annat sätt än 
lagen anger. 

Lagen skall tillämpas pä ett sådant sätt att utlänningens frihet inte 
begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje särskilt fall. 

2 * (motsvarar 3 *) 
Statens invandrarverk har ansvaret för den kontroll över utlänningar 

som behövs för tillämpningen av denna lag. Arbetsmarknadsstyrclsen har 
dock ansvaret för kontrollen över utlänningar som tjänstgör i befattningar 
på svenska fartyg i utrikes fart. 

Rätt till asyl m. m. 

3 * (motsvarar 2 *första och andra styckena) 
En flykting skall inte utan synnerliga skäl vägras fristad i Sverige. om 

han behöver den. 
En flykting är enligt denna lag en utlänning som befinner sig utanför del 

land. i vilket han är medborgare. därför att han känner en välgrundad 
fruktan för förföljelse på grund av sin ras. nationalitet. tillhörighet till en 
viss samhiillsgrupp eller sin religiösa eller politiska uppfattning och som 
inte kan eller pil grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands 
skydd. Som flykting skall även anses den som är statslös och som av 
samma skäl befinner sig utanför den land där han tidigare har haft sin 
vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill 
återvända dit. 

4 * (lly) 
En flykting upphör att vara flykting om han 

I. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han är medborga-
re. 

2. efter att ha förlorat sitt medborgarskap av fri vilja förvärvar det pä nytt, 
3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd. 
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land, som avses i 3 ~andra 

stycket, eller 
5. inte kan fortsätta att vägra använda sig av det lands skydd där han ~ir 

medborgare eller som statslös tidigare hade sin vistelseort. på grund av 
alt de omständigheter som medförde att han blev erklind som flykting 
inte längre föreligger. 

1 För att få det mera överskf1dligt har motsvarande bestämmelse i nuvarande ullän
ningslag angetts vid sidan av fo1fattningsförslagcn. 
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5 ~ (motsvarar 2 ~tredje stycket andra meningen i 
Den som har överge\\ en krigssk<l.deplats eller som har tlyll från sitt 

hemland för att undgå förestående krigstjiinstgöring (krigsvägran:J skall 
inte utan särskilda skäl vägras riill all vistas i Sverige. om han behöver det. 

Pass och anmälningssk)·ldighl't 

6 § (motsvarar 4 §) 

En utlänning som kommer till Sverige eller uppehlillcr sig här skall ha 
pass. om regeringen har förordnat om detta. Regeringen föreskriver vilka 
lcgitimationshandlingar som får gälla som pass samt i vilka fall en svensk 
myndighet för utfärda pass för llyktingar eller andra uWinningar. 

7 § (motsvarar 5 §) 

Vid inresa och utresa skall en utlänning visa upp sitt pass för polismyn
digheten. om regeringen inte har föreskrivit annat. En utlänning skall vid 
inresa och utresa även lämna de upplysningar som begärs av polismyn
digheten. 

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att efter kallelse av en 
polismyndighet personligen inställa sig hos myndigheten och lämna upp
lysningar om sin vistelse här. På begäran skall han även visa upp sitt pass 
för polismyndigheten eller för en polisman. 

8 § (motsvarar 6 §) 

Regeringen får utfärda föreskrifter om skyldighet att anmäla utlänning
ars vistelse och anställning i riket. 

Tillstånd till inresa och uppehåll i Sverige 

9 § (motsvarar 7 §) 

Regeringen får föreskriva att utlänningar inte utan tillstånd fiir resa in 
eller uppehålla sig i Sverige. Tillstånd meddelas som visering eller uppe
hållstillstånd. 

VisainR 
IO § (motsvarar 8 §I 

Visering ges för inresa och vistelse i riket under en viss tid. Vid visering
en får göras sådana förbehåll och ges sådana föreskrifter som behövs med 
hänsyn till inresans syfte och övriga omständigheter. Viseringen får f1tcr
kallas niir det föreligger särskilda skäl. 

Vppl'hå//stillstånd 

Il * (ny) 
U ppeht11lstillständ får ges 

I. om utlänningen är llykting eller krigsviigrare, 
"' om det annars är motiverat av humanitiira skäl. 
3. om utlänningen har fått tillstånd att arheta här eller hans försörjning här 

är ordnad på något annat sätt, 
4. om utlänningen har familjeanknytning till en persern som är bosatt här i 

riket, eller 
5. om vistelsen avser studier eller besök. 

Uppehållstillstånd får vägras en utlänning på grund av hans vandel 
endast om förhållandena är sådana som anges i 28 * första stycket 2-4 
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eller om han grovt har ;'!sidosatt sina förpliktelser mllt det allm~inna eller 
mot enskild person. 

12 * 1ny) 
Lkgiir en utl~inning Sl•m efter inresan första gtmgen söker uppehällstill

stiind att fii stanna här tHirför att han är nykting. skall det i heslutet om 
uppehiUlstillstånd anges om han är llykting eller ej. 

13 li (motsvarar 9 ~) 

U ppehftllstillstilnd far ges för viss tid. Är utlänningen fast hosatl i riket. 
frtr uppehällstillstftnd ges utan tidsbegränsning (permanent uppehållstill
stiind J. 

14 li (motsvarar 10 lil 
Ett tidshegriinsat uppclulllstillstclnd ger utliinningen rätt att vistas i 

Sverige under den tid som har angetts i tillstiindet. Det medför inte någon 
rätt till inresa. om inte detta har siirskilt angetts i uppehållstillståndet. 
Tillståndet får hegränsas till att giilla uppehåll endast inom en viss del av 
riket. Begränsningen får inte avse en mindre del av riket än en kommun. 
Tillståndet får även innehälla föreskrifter om byte av bostad och anställ
ning samt anmälningsskyldighet. Stannar utlänningen kvar i Sverige sedan 
uppchål\sti\lst{indct har upphört att gälla. skall föreskrifterna i tillståndet 
fortfarande följas tills nya föreskrifter meddelas för utlänningen. 

Ett permencnt uppehilllstillsttlnd ger utlänningen rätt att resa in och 
vistas i Sverige utan tidsbegränsning. Den som har ett sådant tillstånd får 
uppehålla sig här även om han saknar pass. 

15 * (motsvarar 12 ~) 
Ett uppehållstillstånd som ger utlänningen rätt att vistas endast inom en 

kommun eller ett polisdistrikt rår meddelas för högst ett år. Tillståndet fär 
förlängas. dock högst med ett år vai:ie gfmg . 

. 4.terka//dsc 
16 § (motsvarar .'iO §och 10 §andra stycket sista meningen) 

Har en utlänning fått uppehållstillstånd genom att mot hättre vetande 
lämna oriktiga uppgil"ter eller förtiga vissa omständigheter. får tillståndet 
återkallas. 

Ett permanent uppehållstillstånd för även återkallas. om utlänningens 
bosättning här upphör. 

Beslutande myndiRhetcr m. m. 
17 § (motsvarar I I §första och andra styckena) 

Visering ges av statens invamlrarverk. Visering får även ges av chefen 
för utrikesdepartementet samt. i den omfattning regeringen föreskriver, av 
diplomatiska eller konsulära myndigheter eller av polismyndigheter. 

Återkallelse av visering beslutas av den myndighet som har meddelat 
viseringen. Statens invandrarverk får även återkalla sådana viseringar som 
andra myndigheter har beslutat. med undantag av viseringar som har 
heslutats av chefen för utrikesdepartementet. 

18 § (motsvarar I 1 § första och tredje styckena samt .'iO *) 
Uppchällstillstånd ges av statens invandrarverk. Tidshegränsade uppe

hållstillstfmd får ges av polismyndigheter i den omfattning regeringen före-
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skriver. Anser en poli•rn1ymlighet att en ansökan rni1 uppebiillstillst<ind inte 
bör bifallas. skall iin:mkt umkrstiillas statens invandrarverk. 

Återkallelse av uppehiillstillståncl beslutas av statens invandrarverk. 

Arbetstillstånd och anställningstillstånd 

19 * (motsvarar 15 ~) 
Kegeringen fiir föreskriva att en utliinning inte utan tillstiind f;ir 

1. ha anstiillning hiir i riket eller annat iin som handelsresandc arbeta hi1r 
pil grund av anstiillning utomlands (arbetstillstånd I. eller 

, ha anställning som avser befattning p[1 svenskt fartyg i utrikes fart 
(anställningstillständ I. 

Skyldighet att ha arbets- eller anställningstillst[md f{tr inte föreskrivas 
för utliinningar som har rermanent urrehi\llstillstånd. 

A rhe tstillsl ilnd 

20 * (motsvarar 16 *första stycket) 
Arbetstillstiind skall ges för en viss tid. Det för avse ett visst slag av 

arbete od1 innch[illa de övriga föreskrifter som behövs. 

A 11stiill11i11)! srill.Hrl11d 

21 * (motsvarar 16 a ~första stycket) 
Anstiillningstillstånd ges för anställning som avser befattning pf1 ett visst 

fartyg eller vissa fartyg eller på fartyg som tillhör ett visst rederi. Tillstån
det för innehålla de föreskrifter som behövs. 

Återkallelse 

22 * (motsvarar 16 *första stycket och 16 a *första stycket samt 50 ~l 
Ett arbets- eller anställningstillstånd fflr återkallas om det föreligger 

s[1dana omstiindigheter som anges i 16 * första stycket eller om det finns 
andra särskilda sbl. 

Bes/111a11dc mvndigheter m. m. 

B * tmotsvarar 16 *andra och tn:dje styckena) 
Arbetstillstånd ges och återkallas av statens invandrarvcrk. 1 den om

fattning som regeringen föreskriver far arbetstillständ ges av polismyn
digheter eller av arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnder. Anser 
myndigheten att en ansökan om arbetstillstånd inte biir bifallas. skall 
iirendet underställas statens invandrarverk. 

Vid handläggning av sådana frågor om arbetstillstånd som har principiell 
betydelse eller som annars är av större vikt skall berörda arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer få tillfälle att yttra sig. 

2-' ~ lmotsvarar 16 a §andra stycket) 
Anställningstillstånd ges och återkallas av arbetsmarknad~styrelsen. 

Tillstånd får dessutom ges 
1. av de sjömansförmedlingar som bestäms av regeringen eller den myn

dighet som regeringen utser och 
, av de svenska utlandsmyndigheter som chefen för utrikesdepartemen

tet bestämmer. 

10 Riksdagen 1979i81J. I sam/. Nr 96 
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Vissa för uppehålls- och arhetslillstånd gemensamma bestämmelser 

Fil/.,·11/11.JFire inresan 

25 ~ 1mo1'varar D ~:delvis ny) 
Regeringen far f\lreskriva all en uthinning. som hehöver uppehillls- eller 

arhdslillstiind fiir sin vistelse hiir. inte filr n.:sa in i Sverige förrän han har 
rnu tillst{111det. 

Siirskilila h1•grii11s11i11gar 

26 * (1111,twarar 14 Lh.:h 17 **) 
Niir det kriivs av hiinsyn lill rikets siikerhet far regeringen inskriinka 

utlänningars riitl a\\ uppeh[illa sig inom ett visst område. Under samma 
fliruts;i11ning fi\r regeringen föreskriva att utlänningar inte utan tillst;ind av 
regeringen eller statens invandrarverk for anställas i ett visst företag eller i 
företag av ett visst slag. 

Siirskilda bestiimmelser finns om förbud för utlänningar att ha vissa 
anstiillningar. 

Anisning 

(;m11dern11.fi'ir 111Tis11i11g 

27 ~ (motsvarar 18 *) 
En uWinning ~om kommer till Sverige får avvisas i följande fall: 

l. Om han saknar pass. visering. uppehållstillstånd eller arbetstillstånd 
när detta fordras för inresa i Sverige. Detsamma gäller om han tänker 
besöka något annat nordiskt land men saknar tillstånd att resa in dit när 
detta fordras . 

.., Om han försöker undandra sig att vid inresan visa upp sitt pass för 
polismyndigheten eller liimna begärda upplysningar till denna. 

). Om han vid inresan mot bättre vetande antingen har lämnat polismyn
digheten oriktig uppgift om n[1gon omständighet som är av betydelse för 
riitten att resa in eller om han också har förtigit någon sådan omständig
he\. 

28 ~ (motsvarar 19 ~) 
En utliinning får vidare avvisas i följande fall: 

I. Om det kan antas att han kommer att sakna tillräckliga medel för sin 
vistelse i Sverige eller i nägot annat nordiskt land. som han tiinker 
hesöka. samt för sin hemresa. 

2. Om han tiinker söka sitt uppehälle i Sverige eller i något annat nordi<>kt 
land och det skäligen kan antas att han inte kommer att försörja sig på 
ärligt sätt. 

3. Om han på grund av tidigare f1dömt frihetsstraff eller andra särskilda 
omständigheter skäligen kan antas komma att begå brott i Sverige eller i 
11{1gol annat nordiskt land. 

4. Om det med hänsyn till hans föregående verksamhet eller i övrigt kan 
skäligen befaras att han kommer att bedriva sabotage. spioneri eller 
olovlig underr:ittelsevcrksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt 
land. 

5. Om det med stöd av lagen 11971:176) om vissa internationella sank
tioner har föreskrivits att avvisning skall ske. 

En utiiinning får även avvisas i andra fall när det har begärts av den 
centrala utliinningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och det kan antas 
att han annars beger sig till det land. som har begärt avvisningen. 
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Reo;tiimmelserna i forsla och andra styckena giiller inte den som har 
visering eller urpehållstillstånd. 

29 * tmotsvarar 20 *' 
En utliinning som kommer till Sverige skall avvisas. om det finns grun-

dad anledning all anta att han tillhör eller verkar för en sadan organisation 
eller grupr som avses i andra stycket och det dessutom med hiinsyn till vad 
som iir kiint om hans föregiiende verksamhet eller i övrigt föreligger fara 
för att han hiir i riket medverkar till siidana handlingar som avses i det 
stycket. 

I första stycket avses en organisation eller en grupp som. med hänsyn till 
vad som iir känt om dess verksamhet. kan befaras utanför sitt hemland 
anviinda viild. hot eller tvång för politiska syften och därvid hegii s:idan 
giirning hiir i riket. 

Rikspolisstyn:lsen upprättar en förteckning över utliinningar som skall 
avvisas enligt första stycket. Regeringen bestämmer vilka organisationer 
eller grupper som därvid kommer i fråga. 

Tidsti-is/er. h1'.~/111a11dc mrndighc1er 111. m. 

30 * (motsvarar 21 *första stycket; tredje stycket nytt) 
Avvisning enligt 27 dler 28 * skall ske när utliinningen kommer till riket 

eller inom en vecka efter ankomsten. Har en utlännings rätt all resa in i 
Sverige inte prövats vid ankomsten till riket, får avvisning enligt 27 eller 
28 * ske när han första gången uppsöker eller anträffas av en polismyn
dighet eller inom en vecka därefter. men inte senare än tre månader efter 
ankomsten. 

Beslut om avvisning enligt 27 eller 28 *meddelas av polismyndighet, om 
inte ärendet skall underställas statens invandrarverk enligt 32 eller 33 *· 

Polismyndighet kan upphäva sitt beslut om avvisning om efter beslutet 
nya omständigheter inträffar eller blir kända som medför att heslutet 
uppenbarligen inte längre hör gälla. 

31 * (motsvarar 21 *andra stycket) 
När en utliinning. som finns i den förteckning som nämns i 29 * tredje 

stycket och som inte har visering eller uppehållstillstånd. kommer till riket. 
skall polismyndigheten omedelbart besluta om hans avvisning utom då 
ärendet skall underställas regeringen enligt 34 ~. 

Niir det hos polismyndigheten uppkommer fråga om avvisning enligt 
29 ~ av annan utlänning än som nämns i första stycket. skall ärendet 
hänskjutas till statens invandrarverk som med eget yttrande underställer 
regeringen ärendet. l ärenden som prövas av regeringen skall förhandling 
hållas. 

U nd e r.1· 1ii/I11 i ngs skyldig Il e I 

32 * (motsvarar 21 a *första stycket; delvis ny) 
Anser polismyndigheten att det föreligger skäl till avvisning enligt 27 

eller 28 *· men påstår utlänningen att han i det land. som han har kommit 
frän eller annars skulle komma att sändas till. löper risk att 
I. hli utsatt för politisk förföljelse. 
1 bli utsatt för diskriminering av allvarlig art. eller 
3. bli sänd till en krigsskadeplats eller straffas för att han har övergett en 

krigsskådeplats t:ller annars har vägrat att fullgöra krigstjiinstgöring. 
eller påstår sig utlänningen där inte vara skyddad mot att sändas till ett 
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land diir han löper en sfalan risk. skall iirendet understiillas statens invand
rarverk. om inte annat följer av andra stycket eller av före<;kriha enli!!t 
tredje stycket. Verket skall sii snart som möjligt besluta i iirendet. 

Ärendet skall inte unJerstiillas statens invandrarverk. om utbnningens 
påstiicnde enligt första stycket iir uppenbart oriktigt. Inte heller skall 
ärendet understiillas invandrarverkct om en utliinning som {1beropar diskri
minering enligt första stycket 2 skall siimlas till ett annat land än hemlandet 
och det är uppenbart att en flykting där iir skyddad mot att siinJas till 
hemlandet. 

I fr~1ga om utliinningar som pfo;tiir sig löpa risk för sildan diskriminering 
som anges i första stycket 2 fttr regeringen föreskriva all understiillning 
enligt samma stycke för undcrlätas iiven i andra fall. 

33 § (motsvarar 21 a ~ andra stycket) 
Ärendet skall understiillas statens invandrarverk iiven m'ir det finns 

anledning till avvisning enligt 28 ~ andra stycket samt när polismyndighe
ten anser det tveksamt om en utlänning. som det finns anledning att avvisa. 
skall avvisas. 

34 § (motsvarar 21 a ~tredje stycket) 
Ett ärende om avvisning enligt 31 ~ första stycket skall hänskjutas till 

statens invandrarverk. under de förutsättningar som anges i 32 ~första och 
andra styckena. lnvandrarverket skall med eget yllrande underställa rege
ringen ärendet. 

Återre.l"lförhud 

35 § (nyl 
Om det föreligger särskilda skiil. för ett avvisningsheslut innehålla för

bud för utlänningen att under en viss tid återvända till Sverige utan till
stånd av statens invandrarverk. 

Utvisning 

36 § (ny) 
En utlänning får utvisas ur riket under de förutsättningar och pil de sätt 

som anges i 37-46 ~~. 

Un·isnin1: pä 1,:rund m· att utliinninRcn saknar medel till sin .fi"irsiirjning 

m.m. 
37 §(ny) 

En utlänning får utvisas om sädana omstiindigheter föreligger som anges 

i 28 ~-
Beslutet om utvisning meddelas av statens invandrarverk. Beslutet skall 

meddelas inom tre månader friin inresan. 
Bestämmelserna i 35 ~ skall tillämpas på beslutet. 

Utvisning på grund m· att 11tliinni11gen saknar pass eller tillständ 

38 § (motsvarar 22 och 23 **) 
En utlänning får utvisas ur riket, om han uppehåller sig här utan att ha 

pass eller tillständ att vistas i Sverige trots att detta krävs. 
Beslut om utvisning enligt första stycket meddelas av statens invandrar

verk. Avslås en ansökan om uppehållstillstånd. skall invandrarverket sam-
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tidigt meddela beslut om utvisning. om det inte föreligger synnerliga skiil 
mot detta. 

39 * (motsvarar 24 *I 
Om det inte föreligger siirskilda skiil. skall ett utvisningsbeslut inneh;\lla 

fiirhud för utliinningen att under en viss tid. minst sex milnader. {iterviinda 
till Sverige utan tillstånd av statens invandrarverk. 

Ut1·i.rning pä grund m· hn1tt 

40 *(motsvarar 2h ~första och tredje styckena rn.:h 27 ~I 
Döms en utlänning för ett brott pii vilket kan följa fängelse i mer iin ett 

är. eller undanröjs villkorlig dom eller skyddstillsyn för si1dant brott. får 
han utvisas ur riket. Utliinningen fär dock endast utvisas om det pa grund 
av giirningcns beskaffenhet och övriga omständigheter kan befaras att han 
kommer att fortsätta med brottslig verksamhet här eller om hrottet iir 
s;ldant att han inte bör fil stanna kvar. Utvisning pil grund av hrott beslutas 
av den domstol som dömer i brottmillet. 

första stycket iir tilliimpligt även när en utlänning har heg;'\tt hrott pii 
vilket kan följa fängelse enligt denna lag eller enligt författningar som har 
utfärdats med stöd av lagen. Detta gäller dock endast om omständigheter
na vid brottet är försvårande eller om utliinningen under de senaste tvi't 
ären före brottet har hegått brott av samma slag. 

När en domstol enligt 34 kap. brottsbalken beslutar om förändring av 
påföljd. som utlänningen har dömts till jämte utvisning. far domstolen även 
meddela det beslut beträffande utvisningen. som förändringen av påröljden 
ger anledning till. 

41 *(motsvarar 26 *andra stycket) 
Niir en domstol överväger, om en utlänning bör utvisas. skall den ta 

hänsyn till hans levnads- och familjeförhållanden samt till hur länge han 
har vistats i Sverige. En utlänning. som hade permanent uppehallstillstånd 
sedan minst ett år när åtalet väcktes eller som då var bosatt i Sverige sedan 
minst tre år. fär utvisas endast om det föreligger synnerliga skiil. Det
samma skall gälla medborgare i ett annat nordiskt land. som inte bara 
tillfälligt vistas här. En flykting, som har behov av fristad här i riket. får 
utvisas endast om han begått sådana handlingar som avses i 75 §. 

42 §(motsvarar 28 §) 

En dom eller ett beslut om utvisning på grund av brott skall innehålla 
förbud för utlänningen att ätervända till Sverige under en viss tid. minst tvä 
år. eller utan tidsbegränsning. I domen eller beslutt:t skall utlänningen 
upplysas om den påföljd som överträdelse av förbudet kan medföra enligt 
9H. 

S iirskilda 1111 ·i.1·11inKSKrllnder 

43 § (motsvarar 29 § första stycket 5. 30 ~ andra stycket och 31 * tredje 
stycket) 

En utlänning får utvisas ur riket. om det föreligger sådana omständighe
ter som avses i 29 § första och andra styckena. 

Beslutet meddelas av regeringen. I ett sådant ärende skall förhandling 
hftllas. Yttrande skall inhämtas från statens invandrarverk. om hinder inte 
möter på grund av att ärendet är synnerligen brådskande. 
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44 * (motsvarar 34 ~) 
N:ir det kriivs av hiinsyn till rikets säkerhet. fiir regeringen utvisa en 

utliinning. Regeringen fftr i sliillet för att ut visa ut!<inningen föreskriva 
inskriinkningar och villkor i fråga om utlänningens vistelseort. hytc av 
hostad och anstiillning samt anmälningsplikt. 

I iirendcn om utvisning enligt denna paragraf skall förhandling hällas. 

45 * <nyl 
Niir synnerliga ~kiil föreligger filr regeringen utvisa en utlänning som för 

ett grovt asocialt liv. 
I iiremlcn om ut visning enligt denna paragraf skall förhandling hållas. 

4(1 *(motsvarar 32 *l 
Bestiimmelserna i 42 *gäller vid heslut om utvisning enligt 43-45 **· 

Särskilda h'ångsåtgärder 

Fiif"l"w· och uppsikt 111. m. 

47 * (n]l)tsvarar 35 *andra styl·ket; delvis ny) 
En utlänning fär tas i förvar om det föreligger sannolika skäl för avvis

ning enligt n eller 28 *eller utvisning enligt 37, 38 eller 43-45 **eller om 
det uppkommer fråga om verkställighet av en sådan åtgärd eller av utvis
ning pä grund av hrott. Förvar heslutas av den myndighet som handlägger 
avliigsnande- eller verkställighetsärendet. Beslut om förvar får dock en
dast fattas om det med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden 
eller iivriga omstiindigheter kan skäligen hefaras att han kommer att hålla 
sig undan eller hedriva brottslig verksamhet här eller om utlänningens 
identitet är oklar. 

Om det hedöms som tillräckligt. kan myndigheten under samma förut
siittningar omhiinderta utlänningens pass eller därmed jämställd legitima
tionshandling. äliigga utlänningen att på vissa tider anmiila sig hos polis
myndigheten i orten eller föreskriva andra villkor som behövs för att hålla 
utliinningen under uppsikt. Om utlänningen inte följer föreskrifterna kan 
han tas i förvar. 

Att en utlänning i vissa fall för tas i förvar i samhand med att verkstäl
lighet av avvisningsbeslut tillfälligt uppskjuts följer av 80 § andra stycke\. 

41! * (nyl 
Har statens invandrarverk beslutat om avvisning eller utvisning av en 

utlänning eller fattat heslut om verkställighet, får invandrarverket till dess 
besviir anförts eller beslutet har vunnit laga kraft meddela beslut enligt 47 § 

första rn:h andra styckena. 

Til!(iilliga hcs/ut m· po/i.1myndiglzet 

49 §(motsvarar 35 §första och tredje styckena) 
Niir den handläggande myndighetens beslut om särskild tvångsåtgärd 

mot en utlänning eller statens invandrarverks beslut enligt 48 § inte hinner 
avvaktas. far en polismyndighet tillfälligt ta utlänningen i förvar eller ställa 
honom under uppsikt enligt 47 § första och andra styckena. 

Skall ett ärende om avvisning enligt 34 § underställas regeringen. skall 
polismyndigheten ta "1tlänningen i förvar. Även om de i 47 * första och 
andra styckena angivna förutsättningarna inte föreligger. får polismyndig-
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tu~ten la en utliinning i förvar eller sliilla honom under uppsikt niir friiga om 
avvisning skall umkrstmlas regeringen enligt 31 § andra stycket eller n~1r 
det uppkommer friiga om att utvisa honom enligt 43 §. 

Anmiilan om att utlänningen har tagits i förvar eller stiillts under uppsikt 
enligt första eller andra stycket skall skyndsamt göras hos den myndighet 
som handliigger iirendet eller i fall som avses i 48 §.hos statens invandrar
verk. Denna myndighet skall därefter omedelbart pröva om i\tgärden skall 
bestii. 

Kl"lirhällandc i.fi"ir\"{/r 111.111. 

50 §(motsvarar 35 §fjärde stycket) 
En utlänning far inte hållas i förvar längre tid iin två veckor elln. när 

beslut har meddelats om avvisning eller ut visning. två miinader fri\n det 
han togs i förvar. om det inte föreligger synnerliga skäl. 

Ett beslut om att hftlla n{1gon kvar i förvar gäller för varje g~ing inte 
liingre än tvi! veckor fr{m beslutets dag. I de fall då beslut har meddelats 
om avvisning eller utvisning fär beslutet om kvarhållande dock avse en tid 
av högst två mänader från beslutets dag. 

Yar:ie beslut om kvarhållande i förvar utöver den tid som ani;es i första 
stycket skall föregils av muntlig förhandling. 

SI §I motsvarar 36 §I 
Vid beslut om avvisning eller om utvisning enligt 37. 38 eller 43-45 ~*av 

en utlänning. som hålls i förvar eller står under uppsikt. skall den myndig
het som fattar beslutet pröva om utlänningen fortfarande skall hållas i 
förvar eller stä under uppsikt till dess verkställighet sker. Detsamma skall 
giilla beslut som statens invandrarverk eller regeringen fattar i ett vcrkstäl
lighetsärende. 

52 §(motsvarar 37 §) 

Fattas inte inom den tid som anges i 50 § beslut om att hälla kvar 
utlänningen i förvar eller finns det inte längre skäl att hålla utliinningen i 
förvar eller under uppsikt. skall åtgärden omedelbart upphävas. 

Muntlig förhandling i utlänningsärenden 

53 §(motsvarar 39 §) 
När förhandling skall äga rum enligt en bestämmelse i denna lag tilläm

pas 54-59 **· Detsamma gäller när det annars finns anledning att hi'tlla 
förhandling i ett iirende enligt denna lag hos regeringen. statens invandrar
verk eller länsstyrelse. 

Myndighet 

54 §(motsvarar 40 §) 

Förhandling skall hållas inför den myndighet som handlägger ärendet. 
Statens invandrarverk får låta en länsrätt eller en länsstyrelse hålla för
handling i ärenden som verket handlägger. I ärenden. som handläggs av 
regeringen. får det statsråd, som ansvarar för ärenden enligt denna lag. 
eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer. besluta om förhandling 
m.:h utse myndighet som skall hålla förhandlingen. 

Allmii111 ombud 
55 §(motsvarar41 §) 
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Niir do:t hehiws far den myndigho:t som h<dkr förhandlingen urpdra <it en 
r,1Jism\·11dighct eller iit en s;irskilt utsedd person att vara allmänt omhud 
\'id fiirhandlingen. 

Viir/i1rnm/1·1 \'id.fi'>rlw11dli11g 

56 ~ lmots\'arar 42 ~första slycketl 
l!tliinningen liksom andra personer som skall höras skall kallas till 

forhandlinf!en. Om utliinningen hiills i förvar. skall den myndighet som 
hi\ller forhandlingen besluta om hans insLillclsc. Har kallelse till förhand
lingen delgetts den sllm sk.all höras minst fyra dagar före förhandlingen och 
uteblir den kallade utan all ha anmiilt laga förfall. får myndigheten besluta 
om h~imtning. Ues\ut om h~imlning av n~1gon annan än utlänningen far dock 
meddelas endast om det föreligger synnerliga skäl. 

57 ~ !motsvarar 42 ~andra och tredje styckena) 
Vid förhandlingen skall. med de begränsningar som följer av 14 ~förvalt

ningslagen ( 1971: 2901. noga utredas de omstiindigheter som kan inverka p{1 

iirendets avgörande. lltliinningen skall få tillfälle att ange sin ståndpunkt 
och uttala sig om de omst~indigheter som äberopas i ärendet. 

Förhandlingen skall vara offentlig. om utlänningen begär det och myn
digheten inte anser att omstiindigheterna förankder något annat. 

Lrsiill11i11g 

58 * (motsvarar 42 a *första-tredje styckena) 
För insHillelsen vid förhandlingen skall utlänningen få ersättning av 

allmiinna medel för resa och uppehälle. i den mån det bedöms skäligt med 
hiinsyn till hans ekonomiska forhällanden. den tid han har visats i riket 
samt övriga omstiindigheter. Förskott får beviljas på ersättningen. 

Annan iin utlänningen som på kallelse har inställt sig vid förhandlingen 
har riitt till ersattning av allmiinna medel för kostnad och tidsspillan. 
Förskott fär hevil.ias pii ersättning för resa och uppehälle. 

Allmiint ombui.l eller tolk har rätt att av allmänna medel fä arvoi.le samt 
ersiittning for kostnad och tidsspillan. om inte uppdraget har fullgjorts i 
tjänsten. 

59 * (motsvarar 42 a * tjiirde stycket) 
Frägan om ersiittning eller förskott prövas av den myndighet som håller 

förhandlingen. Närmare hestämmclser om ersättning och förskott medde
las av regeringen. 

Klagan iiver beslut m. m. 

KhiRan iil'l'I" hcs/111 om m·1·is11i11R el/cr utl'isning m. m. 

60 * (motsvarar 44 *första och andra styckena) 
Polismyndighetens beslut om avvisning får överklagas av utlänningen. 

Detta sker genom att besviir anförs hos statens invandrarverk. 

61 * (motsvarar 44 * ljiirde stycket) 
En dom eller ett beslut om utvisning på grund av brott får överklagas 

enligt vai.l som i övrigt gäller om klagan över allmän domstols dom eller 

beslut. 
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62 * (motsvarar 46*: delvis ny) 
Statens invandrarvcrks beslut i fr~iga llm avvisning eller utvisning fiir 

överklagas av utliinningen. Dchamma giiller silllant beslut om uppeh{tlls
tillstånd som anges i 15 * eller ett beslut om uppehi1llstillst[ind i vilket 
invandrarverket har ogillat cl! piist{1ende att utlänningen iir llyktin),!. 

Klagan över invandrarverkets beslut förs hos regeringen genom besviir. 

<iJ * (motsvarar46a*) 
Ett beslut lllll ersiillning enligt 58 * får överklagas hos kammarriill ge

nom besvär. Kammarrättens beslut fiir överklagas enligt bestiimmelscrna i 
fiirvaltningsprocesslagen ( 1971: 291 ). 

/\/agan ii1·1'r hes/ut om Fin·ar 

64 * tmotsvarar48a*) 
Reslul enligt 47, 48 eller 50 *om att en utlänning skall tas i förvar eller 

hiillas kvar i förvar for överklagas av utliinningcn. Detta giiller dock inte 
beslut som har fattats av regeringen. 

Har beslutet fattats av en polismyndighet. överklagas det hos länsrätt. 
Har beslutet fattats av statens invandrarverk eller av en länsstyrelse. 
överklagas det hos kammarriitt. Uinsrättens eller kammarrättens beslut 
överklagas enligt bestämmelserna i förvaltningsprm.:esslagen t 1971: 291 l. 

Klagan far föras siirskilt och är inte inskränkt till viss tid. 

Begränsning m· rätten att 1"ii'erklaga hes/ut 

65 * I motsvarar 49 *första och andra styckena: tredje stycket nytt) 
Beslut i iirenden enligt denna lag får överklagas endast i de fall som 

anges i 60-64 ~*och 85 *· 
Klagan fär dock föras även över beslut om avvisande av ombud eller 

biträde samt över beslut i en jävsfråga. Sådan klagan får föras särskilt. 
Statens invandrarverks beslut att vägra att tills vidare inställa verkstäl

ligheten av ett avvisningsbeslut får inte överklagas särskilt. 

Ö1·er/iimna11dc 111· iirenden till regeringen 

66 * (motsvarar 4HJ 
Statens invandrarvcrk för överlämna ett ärende till regeringens avgöran

de, om verket anser att särskilda skäl motiverar det. Verket skall då bifoga 
ett eget utlåtande i iirendet. 

Ni!icff iirk/11 ring 

67 * tmotsvarar48*) 
En utlänning som har riitt att överklaga ett beslut om avvisning eller ett 

beslut om utvisning enligt 37, 38 och 43-45 *~eller ett beslut om verkstäl

lighet får förklara att han avstår från att överklaga beslutet och medger att 

det verkställs (nöjdförklaring). 

En nöjdförklaring avges inför en länsstyrelse eller. i vittnes närvaro. 

inför en polismyndighet eller styresmannen vid en fångvårdsanstalt eller 

föreständaren för ett häkte eller den som tjänstgör i stället för styresman

nen eller förestiindaren. Förklaringen får dock avges inför en annan myn

dighet än den som har meddelat beslutet endast om en utskrift av heslutet 

eller cll bevis om vad det innehåller om utlänningen finns att tillgå för den 

som mottar nöjdförklaringen. 
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En nöjdförklaring far inte återtas. Har utHinningcn överklagat beslutet 

innan nöjdförklaringen avges, skall hans talan anses t1terkallad genom 

nöjdförklaringen. 

Första-tredje sty\.'.kena skall tilliimpas iiven beträffande allmiin dom

stols dom eller heslut i den del som avser utvisning på grund av hrott. 

Nöjdförklaring beträffande domen eller beslutet far dessutom avges inrör 

den dl1111stlll som har meddelat domen eller heslutet eller i iivrigt infiir 

allmiin underriitt. 

l!pphävande av beslut m. m. 

Bcs/111 om 111i·i.rning t'ä gmnd m· hrotl 

6R § !motsvarar 51 §första stycket: andra styd.;.et nytt) 
Finner regeringen att hcslut om utvisning pil grund av brott inte kan 

verkställas eller finns det annars skäl för att beslutet inte liingre skall giilla 
vare sig det har verkställts eller inte. får regeringen upphäva beslutet i dess 
helhet eller i viss del eller också med!,!.e att utlfinningen får vistas i landet 
trots beslutet. 

Har frå!,!.an om verkställighet av ett sådant heslut underställts statens 
invandrarverk och finner invandrarvcrket att beslutet inte hör verkstiillas. 
skall verket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. 

Res/111 0111 a1Tis11i11g elll'r om Ull'isning i iilTigl 

69 § tny) 
Har frågan om verkställighet av ett beslut om avvisning enligt 27 eller 

28 § eller utvisning enligt 37, 38 eller 45 § underställts statens invandrar
verk enligt 81 eller 84 § och finner invandrarverket att heslutet inte hör 
verkställas, får verket upphäva beslutet eller medge anstånd med verkstäl
ligheten. RegL-ringen får inte pröva fråga om upphävande av beslut som 
anges i detta stycke eller anstånd med verkställigheten av beslutet i andra 
fall än då invandrarverket med stöd av 66 * har underställt regeringen 
vcrkställighetsärendet eller verkets beslut har överklagats enligt 85 *· 
70 § (motsvarar 51 §tredje stycket) 

När regeringen heslutar om avvisning enligt 29 * eller utvisning enligt 43 
eller 44 * men det möter hinder enligt 74- 76 *~ mot att verkställa beslutet 
eller det av annan särskild anledning inte bör verkställas. skall regeringen 
förordna att verkställighet tills vidare inte får ske. Avvisnings- eller ut vis
ningsbeslutet samt förordnandet att verkställighet tills vidare inte fär ske 
skall omprövas när det finns skäl till detta. 

Fiircskrijier .for 11tlii1111i11ge11 

71 § (motsvarar 51 ~ fjärde och femte styckena) 
När regeringen upphäver ett beslut enligt 68 eller 69 * eller medger 

utlänningen rätt att vistas här trots avvisnings- eller utvisningsbeslutet, får 
regeringen samtidigt meddela sådana föreskrifter om inskränkningar och 
villkor för utlänningens vistelse här i riket som anges i 44 * första stycket. 

Skall verkställighet inte ske i fall som avses i 70 §.får regeringen medde
la sådana föreskrifter som anges i första stycket. Detsamma gäller när i 
annat fall ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas och 
det beträffande utlänningen föreligger sådana omständigheter som avses i 
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' 
29 *första och andra styckena. I iirenden enligt detta stycke skall fiirhand-
ling hällas. 

lfrhiirighct all hcs/11111 atr n'rksriilliglll't tilf.1 \"idar<' inlt' .f('ir s/..1· 

72 * (motsvarar 51 a *:andra styc:ket nytt) 
N~ir friiga om upphiivamk av ett avliigsnandeheslut eller en annan s<°lllan 

friig<1 som avses i 68 * uppkommer hos regeringen. for det statsråd, som 
ansvarar flir iirendcn enligt denna lag. besluta att verkstiillighet inte skall 
ske innan regeringen har fattat slutligt beslut i iirendet. Ett s;\dant beslut 
riir iiven fattas av statens invandrarverk fastiin ärendet i övrigt skall prövas 
av regeringen. Verket skall dä genast underrätta regeringen och anmäla 
iircndct. om det ännu inte har kommit under regeringens prövning . 

.Även i andra fall niir iirende enligt denna lag skall priivas av regeringen 
ffir det statsriid som avses i första stycket besluta att ett avliigsnandeheslut 
inte for verkställas innan regeringen har avgjort ärendet. 

Tillstå11cl rill /..orr hcsii/,. i ri/.:ct 

73 * tmotsvarar 52 *) 
Statens invandrarverk ffir ge en utliinning tillstånd att göra ett kort hesök 

för synnerligen viktiga angcliigenheter utan hinder av ett beslut om avvis
ning eller utvisning med återrescförbud. 

Verkställii.:het av avvisning eller utvisnin~ 

l'olitiskt 1·er/.:st<lllighetshi11dcr m. m. 

74 * (motsvarar 53 *) 
·;id verkstiillighet av avvisning eller utvisning fär en utlänning inte 

sändas till ett land. diir han riskerar förföljelse som riktar sig mot hans liv 
efter frihet eller i övrigt är av svår beskaffenhet på grund av hans ras. 
nationalitet. tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller religiösa eller poli
tiska uppfattning. Inte heller får utlänningen sändas till ett land där han inte 
är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han riskerar sådan 
förfö~jelse. 

75 § (motsvarar 54 §) 

Bestiimmclserna i 74 * hindrar inte att utlänningen siinds till ett sådant 
land som anges där, om han inte kan sändas till något annat land och han 
1-(enom ett synnerligen grovt brott har visat, att det skulle innebiira en 
allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna kvar 
och den förföljelse som hotar honom i det landet inte innebär fara för hans 
liv rn.:h inte heller i övrigt är av särskilt svår beskaflt:nhet. 

Om en utlänning här i riket eller någon annanstans har bedrivit verksam
het som har inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att 
anta att han skulle fortsätta sådan verksamhet här får han sändas till sådant 
land som anges i 74 §,om han inte kan sändas till något annat land. 

76 §(motsvarar 54 a §första stycketl 
Vid verkställighet av avvisning eller utvisning får en krigsvägrare inte 

siindas till ett land där han riskerar all sändas till krigsskådeplats. Inte 
heller får han sändas till ett land där han inte är skyddad mot att sändas 
vidare till ett land. där han löper en sådan risk. 

Om utlänningen inte kan sändas till något annat land och det föreligger 
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siirskillla skäl for verkstiillighet. far han dock sändas till ett sildant land 
som an~:.:s i forsla stycket. 

L1111d 1il/ rilk1'/ 1·ak.Hiil/ighl'I skall ske 111. m. 

77 §I motsvarar 55 §) 

En utliinning som avvisas skall sändas till det land från vilket han kom 
hit. En utWnning som utvi~as skall sändas till sill hemland. Kan hemlandet 
inte fastst~illas. skall han sändas till det land frfm vilket han kom hit. 

Om beslutl:l inte kan verkställas pa det sätt som anges i första stycket 
eller om det annars finns siirskilda skiil mot detta. får utlänningen siindas 
till det land som hedöms liimpligast. 

Första och andra styckena hindrar inte att en utlänning. som har kommit 
hit friln ett annat nordiskt land. sänds till nägot av dem i enlighet med den 
överenskommelse som regeringen har ingått med det landet. 

78 §I motsvarar 56 *och 60 *andra stycket) 
Avvisas en utlänning. som har kommit hit med fartyg eller luftfartyg. fär 

han föras tillbaka till fartyget eller luftfartyget. om detta skall avgå till 
utlandet omedelbart eller inom den närmaste framtiden. Han får ocksft 
sättas omhord pä ett annat fartyg eller luftfartyg med samma innehavare. 
Viigrar fartygets eller luftfartygets befälhavare att ta emot utlänningen. får 
liinsstyn.:ben förelägga honom detta och förena föreläggandet med lämpligt 
vite. 

första stycket gäller även verkställighet av utvisning enligt 37. 38 eller 
4.\-4'i **· om utlänningen har underlåtit att vid inresan visa upp sitt pass 
för polismyndighet och utvisningsbeslutet har meddelats inom sex måna
der efter inresan. 

Om fartyget eller luftfartyget skall avgå till sådant land. till vilket utlän
ningen enligt 74- 76 ~~ inte IIir sändas. giiller inte första och andra styck
ena. 

Tidp11nktc11.fi'ir 1·crks1iillii:ht'1 och hes/11ta11de m.wzdiRhel 

79 §<motsvarar 57 §:tredje stycket nytt) 
En rolismyndighets bc~lut om avvisning skall verkställas utan hinder av 

att beslutet har överklagats. 
Dom eller beslut om utvisning på grund av brott får verkställas fastän 

domen eller beslutet inte har vunnit laga kraft. om utlänningen har avgett 
nöjdförklaring. 

l annat fall än som anges i andra :>tycket får ett beslut om utvisning inte 
verkstiillas förriin det har vunnit laga kraft. 

80 § (motsvarar 58 § första stycket; andra stycket nytt) 
Avvisning och utvisning skall verkställas så snart det kan ske med 

hänsyn till 79 § och till omständigheterna i övrigt. Verkställigheten av 
avvisning samt utvisning enligt 37 och 38 §§beslutas av polismyndigheten. 
Verkställigheten av utvisning i övrigt beslutas av länsstyrelsen. I fråga om 
avvisning enligt 29 § eller utvisning enligt 43 eller 44 § får regeringen 
förordna all verkställigheten skall ske i annan ordning. 

Har en polismyndighet beslutat om avvisning i fall som avses i 32 § 

andra eller tredje stycket men överklagar utlänningen beslutet i samband 
med delgivningen skall avvisningsb::slutet inte verkställas förrän statens 
invandrarverk har beslutat i frågan om verkställigheten tills vidare skall 
anstå. I avvaktan på ett sådant beslut av invandrarverket får utlänningen 
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hiillas i förvar. även om sådana omständigheter inte föreligger ~om ange' i 
47 s första ~tycket. 

Under.1·1ci/lningsskvhlighl't m. 111. 

81 s I motsvarar 58 s andra och fjiirde styckena: delvis ny) 
Om en utlänning. niir verkstiillighet skall ske av avvisning enligt 27 elkr 

28 *eller av utvisning enligt 37. 38 eller 40 s. påstår att han i det land. till 
vilket han skulle komma att sändas, löper risk att 
I. bli utsatt for politisk förl'öljelse. 
2. bli utsatt for diskriminering av allvarlig art. eller 
3. bli sänd till en krigsskitdeplats eller straffad för att han har övergett en 

krigsskådeplats eller annars har vägrat att fullgöra krigstjiinstgöring 
eller påstär sig utlänning tHir inte vara skyddad mot att siindas till ett land 
där han löper sf1dan risk. skall ärendet underställas statens invandrarverk. 
om inte annat följer av andra styckrt eller av föreskrifter enligt tredje 
stycket. Verket skall sä snart som möjligt besluta i iirendet. 

Ärendet skall inte underställas statens invandrarverk. om utliinningens 
piistäende enligt första stycket iir uppenhart oriktigt eller om det enligt 
avvisningsbeslutet eller utvisningsheslut enligt 37 eller 38 s har prövats i 
det ärendet. Inte heller skall ärendet underställas invandrarverkct om en 
utlänning som åberopar diskriminering enligt första stycket 2 skall sändas 
till ett annat land än hemlandet och det är uppenhart att en flykting diir iir 
skyddad mot att sändas till hemlandet. 

I fråga om utlänningar som påstår sig löpa risk för sf1dan diskriminering 
som anges i första stycket 2 får regeringen föreskriva att underställning 
enligt samma stycke får underlåtas även i andra fall. 

Gäller den underställda verkställigheten utvisning enligt 38 * skall på 
utlänningens begäran hållas förhandling om förhandling inte har hållits 
redan i utvisningsärendet. Statens invandrarverk skall upplysa utlänningen 
om rätten att begära förhandling. 

82 * (motsvarar 58 * tredje stycket) 
Verkställighet av avvisning enligt 29 ~ eller utvisning enligt 43-45 ~~ 

skall hänskjutas till statens invandrarverk, om det föreligger förhållanden 
som enligt 81 * föranleder underställning. lnvandrarverket skall med eget 
yttrande underställa regeringen ärendet. I ärendet hos regeringen skall 
förhandling hållas. 

83 § (motsvarar 58 s femte stycket) 
Om statens invandrarverk anser att ett avvisnings- eller utvisningsheslut 

skall verkställas med stöd av 75 *· skall frägan underställas regeringen. 

84 §I motsvarar 60 §:delvis nyl 
Om det i ett annat fall än som avses i 81 eller 82 § uppstår hinder eller 

svårighet att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning eller om del 
är tveksamt hur det skall verkställas. skall ärendet underställas statens 
invandrarverk. 

85 §(motsvarar 59 §) 
Statens invandrarverks beslut i en verkställighctsfråga som har under

ställts verket enligt 81 § får överklagas av utlänningen. Klagan förs hos 
regeringen genom hesvär. 
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:1111·is11i11g11r 0111 1·1'rks1ii/lighete11111.111. 

!16 * tmllhvarar 60 *:andra stydi.1.:1 ny\\) 

158 

Niir statens invandrarverk har fattat beslut om avvisning eller ut visning 
far verket l;imna de niirmare anvisningar som behövs för verkställigheten. 
Detsamma skall iiven annars p.älla niir en verkställamh: mymlighet hcgiir 
sitdana anvisningar. 

Att ert heslut om avvisning eller ut vi.~ning som inte kan verkstiillas i 
vissa fall kan upphävas dler ändras följer av 68 och 69 ~*. 

Ftfri//ig 1·erksrii/ligher s111111 preskrip1io11 

87 * (111l)\svarar 60 a *:delvis ny) 
Ett beslut om avvisning eller utvisning skall anses verkstiillt. när utliin

ningen har bmnat riket efter att ha fatt del av heslutct. iiven om beslutet 
inte har vunnit laga kraft. 

Ett beslut om avvisning enligt 27 eller 28 * eller ut visning enligt 37. 38 
eller 45 ~ forfall..:r. om det inte har verkstiillts inom tvi\ år frän det beslutet 
vann laga kraft. Delta giiller inte om det inte har kunnat verkställas p{1 
grund av att utliinningen hällit sig undan. 

I lm en ntliinning inlc har kunnat antriiffas för verht<illighct av cll siidant 
he..,lut ... om avses i andra "\veke\ inom den tid '-0111 anges d;ir 1i..:h de\ 
dan:rter uppkommer frit)!a huru\·ida beslutet kan verkstiillas. skall vid den 
prilvningen anta-; att verkstiillighet har skett enligt forsla stycket 1num 
tv;\ar ... tidcn. om annat inte vi'"'· 

J\'1 ,.,,,.J,..11iil/igh1·1111.111. 

88 * ( moh\ arar 61 ~: delvis ny I 
Att-rviinder L'n utliinning s\lm har avvi ... ats eller utvisats och innehitllcr 

beslutet förhud f1\r honom att under viss tid iiterviinda till Sverige utan att 
vara h.:tiiltigad till detta. skall avvisnings- eller utvisningsheslutct verkstiil
las pi\ nytt. 

89 * (motwarar <i2 *' 
( lm en utliinning enligt filreskriftcr som har meddclah med sli)d av 

denna lag. inte for uppehitlla sig utanfiir en viss ort eller kommun eller ett 
vis't polisdistrikt. men anlriiffas p<i annan plah inom riket. skall han 
genom p\llismvndigheten'i fop;org föras till en plats diir han för vistas. 

Ans,·ar m. 111. 

90 * I motsvarar h) *) 
Till dagshiiter döms 

I. en utliinning som uppehiillcr sig i Sverige utan l"ilreskrivet tillstilnd och 
underliiter att ansiika om ett sildant tillstiind. eller 

, en utliinning som har anstiillning eller bedriver verksamhet som kriiver 
:1rhctstillst{llld. utan att han har ett s;idant tillstt1nd. 
Den som har en utliinning i sin tjiinst. fastiin utliinningen inte har före

skrivet arbets- eller anstiillningstillst[ind. döms till dag.shiiter eller. niir 
omstiindigheterna iir försvilrande. till fängelse i högst ett iir. 

91 * tmutsvarar 64 *) 
Till dagsböter eller. niir L)mstiindigheterna iir försv<irande. till fiingclse 

hiigst sex miinader diims 
I. den som inte gör s;id;m anmiilan som föreskrivs i en fiirfattning som har 

utf.:irdats med stiid av lknna lag, 
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.., den som i L'n si1dan anm<ilan eller i ett ansökningsiircnde enligt denna lag 
eller en s;idan fiirl"attning sPm har utfärdats med stiid a\' Lknna lag mot 
hiittre vetande liimnar Priktig uppgirt eller medvetet underliiter att tala 
11111 niigot fiirhallande av betydelse. 

I. den 'illlll hjiilper en utliinning att komma in i Sn.:rige i strid mot en 
f1 1re~krift i denna lag eller i en fiirl"attning sllm har utfiirdats med stiid av 
lagen. 

4. en utliinning som ii\'erlri1der hestiimmelserna i denna lag elln vad som 
h<ll' l'öre..,krivih med stöd av lagen i annat hiinseende iin betriiffande 
skyldighet all ha pass. visering. uppehiillstillsti1nd eller arbctstillst:1nd. 
eller 

.~. en utliinning som fiir'iiiker hindra vcrkstiillighct a,· beslut om hans 
avvisning eller utvisning. 

Till fjngelse i htigst ett iir eller. niir llmstiindigheterna iir mildrande. till 
dagshiiter di.ims. utan himkr av första <;tycket 
I. den som hiiilpcr en utliinning Sllm avse-; i 29 ~forsla och andra styckL'na 

all k11mma in i SvcrigL'. L'lln 
.., en utliinning som fiirsiiker hindra verkstiillighet av beslut om aYvisning 

rnli)!l ::'lJ ~ ellL'r utvisnin!! L'nli!!l 4.1eller44 ~. 

92 * tntohvarar 65 ~:delvis ny) 
Till fan!!else i högst ett {1r eller. niir omstiindighL'lerna iir mildrande. till 

dagsbiitL'r dilms 
I. en utliinning som iivertriidcr en mL'd stiid av denna lag meddelad före

skrift att han inte f;\r uppL'hiilla o.;ig ut<111för en viss orl diL'r kommun eller 
L'll visst polisdistrikt. L'llL'r 

.., L'n utHinning som iivertriider en siidan föreskrift som har meddelats 
L'nligt 71 ~andra stycket. 

9.' ~ t nllihvarar 66 ~: delvio.; ny l 
Till fongL'lse i hiigst ett iir döms en utliinning som uppehiiller sig i 

Sverige. fastiin han L'nligt ett VL'rkst:illt beslut om utvisning L'nligt 40 
elkr 4.\-4.~ ~~ inlL' har haft riill att iitcrviinda hit. Om utliinningL'n har 
!lytt hit for att umlg<i politisk forfiiljelsc. skall han dock inte dömas fiir 
att han ;itervitnt hit. /\tal l'iir vidarL' underli'ttas. om lagfiiring inte iir 
piikallad fr<'1n allmiin synpunkt. 

•J..i ~(motsvarar 67 *) 
,.\vvisas elln utvisas cn utliinning. iir han skyldig all bL'tala ko~tnaden 

för ~in hdordran till lkn ort. dit han siinus gL'nllm myndighets försorg. 
Detsamma giilkr niir L'n utliinning L'nligt !N ~ genum polismyndighL'ts 
fiirwrg fors till den plats. diir han far vistas. 

< >m L'n utliinning enligt 77 ~fors tillbaka till det fartyg eller luft fartyg. 
mL'd vilket han har kommit till SVL'rige cller siills ombord pii ett annat 
fartvg L'llcr lul'l\'artyg mctl \amma innehavare. iir innehavaren skyldig 
att utan ersiittning av statsverkct föra utliinningen ur Sverige. 

Om L'n utl:inning. som iir anstiilld ombord pii fartyg eller luftfartyg 
ellL'r som utan tilliltclsc har medföljt detta. liimnar fartygL't eller luflfar
tygL'l under de\s uppeh~ill i Sverige. och olovligen reser in i Sverige. iir 
fartygets eliL'r luftfartygets innehavare skyldig att svara för dL' kostna
dL'r som uppstfir for dL'l allmiinna for utliinningens uppehiille i Sverige 
under de niirmastc tre manaderna och for hans utresa ur Sverige. 

I rr~·iga om L'lt fartyg med ulliindsk innehavare ~ir hefiilhavaren och 
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tkn 'lllll har anlil<lh fiir inkl;m.:rinµ av f;trl\ gt.'l skyldiga att ri1 inneh;1v;1-
rL'ns v:ignar s\ara ftir kostnad enligt tredje stvckl'I. om det inte ar 
uppenbart (1sk:digt. 

S11rs/,i/1/11 h1·s1ii1111111-l.1Tr 

'JS ~ lnlllts\ar;1r <1X ~I 
!\kd pl1lism\'11di!,!het avse' i denna lag den lok;d;1 rl1li,111\ ndi!,!hl'IL'n 

samt 1:·1nsroli-,chden. Vad som i lagen S:igs lllll polism\·rHlighet µitlln 
:iven den. som liinsst\rclscn har s:irskilt fiirordnat att fullgl1ra s;idan;1 
uppgifkr som enligt lagen itliggn polismyndighet. 

1)(1 ~ I mot S\·arar fi'J ~ l 
Lktr;iffandc diplt1111atiska och a\·l(inade kons11l:ira t.iiinsteman 'lllll :1r 

anstidlda a\ friimmande makter i SverigL' s;11111 dera' famil.in l•L"h hL·tj:i
ning <11.:h hetriiffandc fr:1mmande makters k11rirn till:imras denna laµ 
enda't i den utstriickning regeringen förordnar om dett:1. 

I iri1ga om andra 11tliinningar som :ir heriittigade till fiirmann enli!,!t 
lagen ( 197<1: 6611 om immunitet och rrivil<:gil'r i 1·issa foll. i;1kll;1s de 
inskrankningar som f<il.in a\ 2-.~ ~~i den lagen. 

97 ~ tmotsvararf-19 a ~l 
Bcstiimrm·lserna i 15 ~ flirvaltningslagen ( 1971: 2lJOi tillii111p;1s i i1ren

den nm visning. tidshegriinsat uppchallstillsl:ind. arhetstill,tillld tich 
iiterkalkl,e av permanent uppehitllstillstiind enda'it nar utliinningen iir 
hosall eller annars vistas i Sverige. 

Bestammelserna i 17 ;i f(1rvaltningslagen tilHimras inte hctriiffande 
beslut om visering tieh arbctstillstiind m:h intc heller belriiffamk !"ie-,h1t 
om tidshegriinsat uppehiillstillsttu1d i andra fall iin som avsL'S i I.'~-

98 * I motsvarar 70 ~ l 
.;\r Sverige i krig eller krigsfara eller nider siidana 11tomordentli!,!a 

f1irhiillandcn '>11111 iir flirankdda av krig eller krigsfara som riket har 
befunnit sig i. for regeringen utfärda siirskilda f"iireskriftl'r om utliinning
ars inresa och uppehiill i riket. riitt till ansliillning hiir. riitt att inneha 
llffl'ntligt f(irtn>endl'Uppdrag hiir lll'h aVliigsnandL' fr;in rikL't "11111 0111 

omhiimkrtagandl' av utliinningar i anstalt eller förliiggning. 
Har 1-.:geringcn i andra fall iin di'1 Sverige iir i krig utfärdat föreskrifter 

l.llll vnkstiillighct av avvisning eller utvisning. som avviker fr:in vad 
som fi.ireskrivs i 74 och 75 *~- elln föreskrifter om omhiindertagandl' a1· 
utli111ningar i anstalt eller forliiggning. skall. om inte krig iniriitlar. 
l"l\rl'skrifterna t'iir att inte bli ogiltiga undersliillas riksdagens rrin·ning 
inom en mimad. Om fiireskrifterna inte godkiinns av riksdagen inllm t vi'1 
111;1nader fri111 det undcrst:illningen skedde skall de upphiira att giilla. 

99 ~ (mot>; varar 71 ~: delvis ny I 
Regerirrµcn utfärdar föreskrifter om hems:indandc av utliinning som 

omtwndertas enligt harnaviirdslagen ( 1%0: 97). lagen ( l%h: 29.1) (lllJ 

l'ierl'd:tndl' av sluten psykiatrisk viird i vissa fall eller ~S * lagen 
( llJh7: 9401 ang;iendc omsorµer om viss:1 psykiskt utveeklingssti\rda och 
'illlll inte iir lhkting. 

Ff!cr avtal med en annan stat om !"iehandling av fripassagerare for 
regeringen fi\reskriva avvikelser fri111 hesti1mmelserna i denna lag »amt 
utforda de fiirL·skrilkr som i iivriµt hehiivs for tilliirnpning av av takt. 
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Om uthimning for brott och om iiverfiirande till en annan stat fiir 
verkst<illighet av en hiir i Sverige ildiimd frihetsberövande piiföl.id eller 
kriminalvilrd i frihet samt om uthimning till n;lglit annat nordiskt land 
för verkstiillighet av beslut om vilrd eller behandling finn' siirskilda 
bestiimmelser. 

IOO ~ t motsvarar 72 ~) 
Niirrnarc fiircskrilkr for tilliimpningen av denna lag utfiird;1s a\· rege

ringen. 

<)1·crgd11g.1hcs1ii111111dscr 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 1980. 
I iirende som före denna lags ikrafttriidande har anhitngiggjorts hos 

polismyndighet. statens invandrarverk eller regeringen giiller fortfaran
de iildre bcstiimmelser. utom i fr;iga om llyktingfiirklaring enligt 12 * 
och riilten att iiverklaga invandrarverkcts beslut enligt samma paragraf. 

I frilga om beslut om utvisning enligt 29 ~ 1-4 i den iildre utliinnings
lagen giiller fortfarande iildre bestiimmclser. 

Förekommer i lag eller annan författning uttrycken förpassning eller 
förvisning skall diirmed avses utvisning enligt 38 resp. 40 * i denna lag. 

11 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 96 
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Bilai;:a 3 

Gällande utlänningslag 

Utlänningslagen (1954: 193) i dess lydelse enligt SFS 1978: 361 

Inledande bestämmelser 

I § Utlänning äger rätt all, i den utsträckning och på de villkor denna lag 
stadgar. inresa till riket och utresa ur riket samt här uppehålla sig och 
innehava anställning. Ej må han i annat fall eller i annan ordning än i denna 
lag angives tvingas att lämna riket. 

Vid tillämpningen av denna lag skall iakttagas att utlänning icke i vidare 
mån underkastas inskränkning i sin frihet än som i varje särskilt fall finnes 
vara av nöden. 

2 § Politisk flykting skall ej utan synnerliga skäl vägras fristad i riket. då 
han är i behov därav. 

Såsom politisk flykting anses i denna lag utlänning som i sitt hemland 
löper risk att bliva utsatt för politisk förföljelse. Med politisk förföljelse 
förstås att någon på grund av sin härstamning. tillhörighet till viss sam
hällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning eller eljest på grund av 
politiska förhållanden utsättes för förföljelse, som riktar sig mot hans liv 
eller frihet eller eljest är av svår beskaffenhet. eller ock att på grund av 
politiskt brott allvarligt straff ålägges honom. 

Utlänning som. utan att vara politisk flykting, på grund av de politiska 
förhållandena i sitt hemland ej vill återvända dit och som kan åberopa tungt 
vägande omständigheter till stöd härför. skall ej utan särskilda skäl förväg
ras att vistas i riket. Detsamma skall gälla den som övergivit krigsskådc
plats eller som flytt från sitt hemland för att undgå förestående krigstjänst
göring (krigsvägrarc). 

3 §-' Den kontroll över utlänningar. som erfordras för tillämpningen av 
denna lag skall. om ej annat följer av andra stycket, utövas under ledning 
av en central utlänningsmyndighet. Regeringen förordnar, vilken myndig
het som skall vara central utlänningsmyndighet. 

I fråga om utlänningar som avses i 15 §första stycket 2 utövas kontroll 
enligt första stycket under ledning av arbetsmarknadsstyrelsen. 

1 Prop. 1977178: 90, AU 30. rskr 202. 
~Lagen omtryckt 1975: 1358. 
-'Ändringen innehär bl. a. att andra stycket upphävs. 
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Pass och anmälningsskyldighet 

4 § Utlänning som ankommer till riket eller uppehåller sig här skall. 
därest regeringen sf1 förordnat. vara försedd med pass. Regeringen hestiim
mer, vilka legitimationshandlingar som må gälla såsom pass. samt föreskri
ver. i vilka fall svensk myndighet må utfärda pass för politisk flykting eller 
annan utlänning. 

5 § Vid inresa och utresa skall utlänning. om regeringen ej annorlunda 
förordnat, uppvisa sitt pass för polismyndighet. Utlänning skall ock vid 
inresa och utresa på anfordran lämna polismyndighet de upplysningar som 
hcgäres. 

Utlänning som vistas i riket är skyldig att på kallelse av polismyndighet 
personligen inställa sig hos myndigheten och lämna upplysningar om sin 
vistelse i riket. Det åligger honom även att vid anfordran uppvisa sitt pass 
för polismyndighet eller polisman. 

6 § Regeringen äger utfärda hestämmelser om anmälan av utlännings 
vistelse och arhetsanställning i riket. 

Tillstånd till inresa och uppehåll i riket 

7 § Regeringen äger förordna att utlänning icke utan tillstånd må inresa 
eller uppehålla sig i riket; tillstånd meddelas som visering eller uppehålls
tillstånd. 

!! § Visering meddelas för inresa och vistelse i riket viss tid. Vid visering 
må göras de förbehåll och meddelas de föreskrifter, som med hänsyn till 
inresans syfte och övriga omständigheter finnas påkallade. Visering må 
återkallas, om särskilda skäl äro därtill. 

9 § Uppehållstillstånd får meddelas för viss tid eller, i fråga om utlänning 
som är fast bosatt i riket. utan tidsbegränsning (permanent uppehållstill
stånd). 

10 §4 Tidsbegränsat uppehållstillstånd medför rätt att vistas i riket den 
tid som angivits i tillståndet. Det innefattar icke rätt till inresa, om ej detta 
särskilt angivits. Tillståndet må begränsas till att avse uppehåll endast 
inom viss del av riket, dock ej mindre del än en kommun. samt förbindas 
med de föreskrifter i fråga om byte av bostad och arbetsanställning samt 
anmälningsskyldighet som i övrigt bedömas behövliga. Stannar utlänning 
kvar i riket efter det att hans tillstånd upphört att gälla, skall han. intill dess 
nya föreskrifter meddelas för honom. alltjämt vara underkastad de före
skrifter som voro förbundna med tillståndet. 

Permanent uppehållstillstånd medför rätt att inresa och att vistas i riket 
utan tidsbegränsning. Den som innehar sådant tillstånd får uppehålla sig i 
riket. även om han saknar pass. Tillståndet får återkallas, om utlänningens 
bosättning här upphör. 

11 § Visering och uppehållstillstånd meddelas av den centrala utlän
ningsmyndigheten; denna myndighet beslutar även om återkallelse av per
manent uppehållstillstånd. 

4 Ändringen innebär att andra stycket upphävs. 
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Visering mä ock meddelas av chefen för utrikesdepartemi:ntct samt. i 
den omfattning regeringen bestämmer. av diplomatisk eller konsuliir myn
dighet eller polismyndighet. Om iiterkallelsc av visering beslutar den myn
dighet. som meddelat viseringen: den centrala utHinningsmyndigheten äger 
jiimviil t1tcrkalla visering. som annan myndighet meddelat, dtlCk ej sådan 
som beviljats av chefen för utrikesdepartementet. 

Tidsbegriinsat uppehällstillstånd må, i den omfa!lning regeringen bc
stiimmer. meddelas av polismyndighet: finner polismyndigheten att ansö
kan \lm uppehållstillsdnd icke bör bifallas. skall ärendet underställas den 
centrala utliinningsmyndighetcn. 

12 *5 Uppehiillstillstiind. som innebär riitt att vistas allenast inom en 
kommun eller ett polisdistrikt. mä meddelas för högst ett år. Tillståndet må 
förlängas. dock högst ett år varje gång. 

13 § Regeringen äger föreskriva att utlänning, som ämnar antaga sådan 
anställning eller utöva shdan verksamhet för vilken arbetstillstånd fordras. 
icke äger inresa förr iin arbetstillstånd meddelats. 

14 § Då det av hänsyn till rikets säkerhet finnes påkallat, äger regeringen 
inskränka utlänningars rätt att uppehålla sig inom visst område. 

Arbetstillstånd och anställningstillstånd 

15 * Regeringen får förordna att utlänning icke utan tillstånd får 
I. innehava anställning här i riket eller. i annan egenskap än handelsre

sande, utöva verksamhet som föranledes av anställning utomlands (arbets
tillstånd). 

2. innehava anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes 
fart lanstiillningstillstånd). 

Förordnande enligt första stycket skall icke gälla utlänning. som innehar 
permanent uppehållstillstånd. 

16 § Arbetstillstånd skall meddelas för viss tid. Det må avse visst slag av 
arbete och förbindas med de övriga föreskrifter som finnas erforderliga. 
Arbetstillstånd må återkallas, om särskilda skäl äro därtill. 

Arbetstillstånd meddelas och återkallas av den centrala utlänningsmyn
dighcten. 1 den omfattning regeringen bestämmer må arbetstillstånd med
delas av polismyndighet eller länsarbetsnämnd; finner polismyndigheten 
eller länsarbetsnämnden att ansökan om arbetstillstånd icke bör bifallas. 
skall ärendet underställas den centrala utlänningsmyndigheten. 

Vid handläggning av frågor om arbetstillstånd. vilka äro av principiell 
betydelse eller eljest av större vikt, skall tillfälle att uttala sig beredas 
sammanslutningar av arbetsgivare och arbetstagare inom verksamhetsom
rådet. 

16 a § Anställningstillstånd meddelas för anställning som avser befatt
ning på visst fartyg eller vissa fartyg eller på fartyg som ägas av visst 

'Ändringen innebär bl. a. att första stycket upphävs. 
'Paragrafen upphävd genom 1971: 1186. 
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rederi. Tillståndet får förbindas med de föreskrifter som behövas. Tillstånd 
får återkallas. om särskilda skiil föreligga. 

Anställningstillstånd meddelas och återkallas av arbetsmarknadsstyrel
sen. Tillstånd får dessutom meddelas 

I. av sjömansförmedling som regeringen eller myndighet, som regering
en utser. bestämmer och 

2. av svensk utlandsmyndighet som ministern för utrikes ärendena be
stämmer. 

17 § Regeringen äger, då det av hänsyn till rikets säkerhet finnes påkal
lat. förordna att utlänning icke utan tillstånd av regeringen eller den cen
trala utlänningsmyndigheten må anställas i visst företag eller i företag av 
viss art. 

Angående förbud för utlänning att innehava vissa anställningar gäller 
vad siirskilt är stadgat. 

Avvisning 

18 § Utlänning. som ankommer till riket, må avvisas. 
I) om han icke. då så fordras. innehar pass och tillstånd att inresa i riket 

samt, därest han ämnar besöka Danmark. Finland. Island eller Norge, 
jämväl tillstånd att inresa dit; 

2) om han söker undandraga sig att vid inresan för polismyndighet 
uppvisa sitt pass och till denna lämna begärda upplysningar; eller 

3) om han vid inresan mot bättre vetande lämnar polismyndighet oriktig 
uppgift rörande förhållande. som kan inverka på hans rätt att inresa eller 
om han vid inresan svikligen förtigit sådant förhållande. 

19 § Utlänning må ock avvisas. 
1) om han kan antagas komma att sakna erforderliga medel för sin 

vistelse här i riket eller. därest han ämnar besöka Danmark. Finland, 
Island eller Norge, för sin vistelse därstädes ävensom för sin hemresa; 

2) om han ämnar söka sitt uppehälle här i riket eller i Danmark. Finland. 
Island eller Norge och det skäligen kan antagas att han icke kommer au 
ärligen försörja sig; 

3) om han. enligt vad känt är. under de senast förflutna två åren yrkes
mässigt bedrivit otukt. yrkesmässigt utnyttjat annans otuktiga levnadssätt 
eller yrkesmässigt bedrivit olovlig införsel eller utförsel; 

4l om han tidigare inom eller utom riket blivit dömd till frihetsstraff och 
det skäligen kan befaras att han kommer att här i riket eller i Danmark, 
Finland. Island eller Norge fortsätta brottslig verksamhet; 

5) om det med hänsyn till hans föregående verksamhet eller eljest skäli
gen kan befaras att han kommer att här i riket eller i Danmark. Finland. 
Island eller Norge bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättclse
verksamhet; eller 

6) om i lag eller med stöd av lagbestämmelse meddelats därom med 
anledning av resolution. som antagits av Förenta Nationernas säkerhets
råd. 

Utlänning må jämväl. på begäran av den centrala utlänningsmyndighe
ten i Danmark, Finland, Island eller Norge, avvisas i annat fall, om det kan 
antagas att han eljest begiver sig till det land. som framställt sådan begä
ran. 

Vad i denna paragraf sägs skall icke gälla den som innehar visering eller 
uppehållstillstånd. 
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20 § Utlänning som ankommer till riket skall avvisas. om det finnes 
grundad anledning antaga att han tillhör eller verkar för organisation eller 
grupp som avses i andra stycket och det tillika med hiinsyn till vad som är 
känt om hans föregående verksamhet eller eljest föreligger fara all han här 
i riket medv1:rkar till handling som avses i nämnda stycke. 

l första stycket avs1:s organisation dler grupp som. med hänsyn till vad 
som är känt om dess verksamhet. kan befaras utanför sitt hemland använ
da våld. hot eller tvång för politiska syften och därvid begå sådan gärning 
hiir i riket. 

Rikspolisstyrelsen upprättar förteckning över utlänningar som enligt vad 
i första stycket sägs skall avvisas. Regeringen bestämmer vilka organisa
tioner eller grupper som därvid komma i fråga. 

21 § Avvisning enligt 18 § skall ske vid utlännings ankomst till riket eller 
inom en vecka därefter. Har utlännings rätt att inresa i riket icke prövats 
vid ankomsten. får avvisning enligt 18 § ske när utlänningen första gången 
uppsöker eller anträffas av polismyndighet eller inom en vecka därefter. 
dock ej senare än tre månader efter ankomsten. Avvisning enligt 19 §skall 
ske vid ankomsten till riket eller inom tre månader därefter. Beslut om 
avvisning meddelas av polismyndighet. 

När utlänning. vilken upptagits på förteckning som avses i 20 § tredje 
stycket och ej innehar visering eller uppehållstillstånd. ankommer till riket. 
skall polismyndigheten omedelbart meddela beslut om hans avvisning, om 
ej annat följer av 21 a § tredje stycket. Uppkommer hos polismyndigheten 
fråga om avvisning enligt 20 § av annan utlänning än som nu nämnts. skall 
iirendet hänskjutas till den centrala utlänningsmyndigheten. som med eget 
yttrande underställer regeringen ärendet. I ärende som prövas av regering
en skall förhör hållas. 

21 a § Finner polismyndigheten skäl till avvisning föreligga i fall som 
avses i 18 eller 19§ men påstår utlänningen att han i det land, från vilket 
han kommit. löper risk att bliva utsatt för politisk förföljelse eller risk att 
sändas till krigsskådeplats eller straffas för att han övergivit krigsskåde
plats eller eljest vägrat fullgöra krigstjänstgöring eller ock att han där icke 
åtnjuter trygghet mot att bliva sänd till land. i vilket han löper sådan risk. 
och iir påståendet icke uppenbart oriktigt, skall ärendet underställas den 
centrala utlänningsmyndigheten. Detsamma skall gälla när utlänning på
står sig icke vilja återvända till hemlandet på grund av de politiska förhål
landena där och de omständigheter han åberopar till stöd härför icke kan 
lämnas utan avseende. Den centrala utlänningsmyndigheten har att besluta 
i ärendet så snart det kan ske. 

Vad i första stycket sägs skall ock gälla, då anledning förekommer till 
avvisning enligt 19 § andra stycket ävensom då polismyndigheten finner 
det vara tveksamt, om utlänning. mot vilken avvisningsanledning förekom
mer. bör avvisas. 

l fall som avses i 21 § andra stycket första meningen skall ärendet under 
de förutsättningar som anges i första stycket av förevarande paragraf 
hänskjutas till den centrala utlänningsmyndigheten. som med eget yttrande 
underställer regeringen ärendet. 

förpassning 

22 § Utlänning. som uppehåller sig i riket utan att, då så fordras, inne
hava pass och tillstånd att vistas här. må förpassas ur riket. 
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23 9 Beslut i forpassningsiiremle meddelas av d~n centrala utliinnings
myndighetl'n. Limnas ansiikan om uppchil.llstillständ utan bifall. skall den 
centrala utliinningsmyndigheten samtidigt meddela beslut om förpassning. 
om ej synnerliga skäl föreligga däremot. 

24 * Utliinningcn mt1. niir särskilda skäl diirtill föreligga. i förpassnings
heslutet förbjudas all under viss tid iitervända till riket utan tillstånd av den 
centrala utlänningsmyndigheten. 

2S *7 

Fiinisning 

26 ~ Finncs utliinning hava begått brott. ä vilket fängelse i mer än ett år 
kan följa. eller undanröjes villkorlig dom eller skyddstillsyn som ådömts 
utlänning för siidant brott. och kan det på grund av gärningens beskaffen
het och övriga omstiimligheter befaras att han kommer att här i riket 
fortsätta brottslig verksamhet eller föranleder brottet eljest att han icke bör 
rn kvarstanna. mft domstolen förvisa honom ur riket. 

Vid bedömande om utlänning bör förvisas skall hänsyn tagas till utlän
ningens levnads- och familjeförhftllanden samt till längden av den tid han 
vistats i riket. Uthinning. som när åtalet väcktes sedan minst ett år inneha
de permanent uppehållstillstånd eller som vid nämnda tidpunkt sedan 
minst fem år tillbaka var bosatt i riket, må förvisas endast om synnerliga 
skäl äro därtill. 

Förvisas utlänning. skall det men han därigenom lider beaktas vid be
stämmande av annan påföljd för brottet. Förordnar domstol enligt 34 kap. 
brottsbalken om förändring av påföljd. som ådömts jämte förvisning. må 
ock meddelas det beslut i fråga om förvisningen, som därav påkallas. 

27 9 Vad i 26 * stadgas för det fall att utlänning finnes hava begått brott. 
varä fängelse i mer än ett år kan följa. skall äga motsvarande tillämpning, 
om utliinning finnes hava begått brott. varå enligt denna lag eller enligt 
författning, utfärdad med stöd därav. kan följa fängelse, samt omständig
heterna vid gärningens begående äro försvårande eller han under de före 
gärningen senast förflutna två åren funnits skyldig till brott av samma slag. 

28 9 Dom eller beslut om förvisning skall innehålla förbud för utlänningen 
att återvända till riket. Förbudet må begränsas till att gälla viss tid. l 
domen eller beslutet skall erinras om den påföljd som överträdelse av 
förbudet kan medföra enligt 66 *· 

Utvisning 

29 9 Utlänning må utvisas ur riket, 
I) om han yrkesmässigt bedriver otukt eller eljest underlåter att efter 

förmåga söka ärligen försörja sig; 
2) om han är hemfallen åt alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk och 

finnes i följd därav vara farlig för annans personliga säkerhet eller föra ett 
grovt störande levnadssätt: 

7 Paragrafen upphävd genom 1971: 1186. 
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3) om han av tredska eller uppenbar vårdslöshet gång efter annan undan
drager sig att uppfylla sina förpliktelser mot det allmänna eller mot enskild 
person; 

4) om han under loppet av de senast förflutna fem åren utom riket genom 
dom som äger laga kraft blivit dömd till frihetsstrafT för brott, varför 
utlämning må ske enligt svensk lag. eller undergått honom omedelbart 
ådömt frihctsstraff för sådant brott och det på grund av gärningens beskaf
fenhet och övriga omständigheter kan befaras att han kommer att här i 
riket fortsätta brottslig verksamhet; eller 

5) om sådana omstiindigheter föreligger som avses i 20 § första och andra 
styckena. 

Vid bedömande om utlänning bör utvisas enligt första stycket 1-4 skall 
hänsyn tagas till utlänningens levnads- och familjeförhållanden samt till 
längden av den tid han vistats i riket. Utlänning, som sedan minst ett år 
innehar permanent uppehållstillstånd eller som sedan minst fem år tillbaka 
är bosatt i riket. må endast om synnerliga skäl föreligga utvisas med stöd 
av första stycket 1-4. 

30 § Beslut om utvisning enligt 29 § första stycket 1-4 meddelas av 
länsrätt. Påstående av utlänning att han är politisk flykting prövas enligt 
58 § i samband med verkställigheten av beslutet. Vad nu sagts gäller även 
när utlänningen påstår att det föreligger annan sådan omständighet som 
anges i 2 §. 

Hcslut om utvisning enligt 29 §första stycket 5 meddelas av n:geringen. 
I ärendet skall inhiimtas yttrande frän den centrala utliinningsmyndighc
tcn. om ej hinder möter pt1 grund av att ärendet är synnerligen brådskande. 

Jl § I ärende hos hinsrätt angfiendc utvisning skall. om utlänningen 
bcgiir det. muntlig förhandling hållas. Det åligger länsrätten att i god tid 
innan beslut om ut visning meddelas underrätta utliinningen om hans rätt 
att päkalla sådan förhandling. 

Vill muntlig förhandling hos förvaltningsdomstol i ärende angående ut
visning iiga 41 §. 42 §första och andra styckena samt. såvitt avser allmänt 
ombud m:h tolk. 42 a § tredje och ljärde styckena motsvarande till
liimpning. Utöver vad som följer av 16 § förvaltningsprocesslagen 
( 1971: 291) äger domstolen förordna att förhandlingen skall hållas inom 
stlingda dörrar. dä del påkallas av omständigheterna. 

I iirende hos regeringen om utvisning enligt 29 § första stycket 5 skall 
förhör hiillas. 

32 * Beslut om utvisning skall innehålla förhud för utlänningen att åter
vända till riket. Förbudet mft hegränsas till att giilla viss tid. I beslutet skall 
erinras om den påföljd som överträdelse av förbudet kan medföra enligt 

66 ~-

34 § N~ir det finnes p~\kallat av hlinsyn till rikets säkerhet. får regeringen 
utvisa utlänning och förbjuda honom att iitervända till riket eller ock 
föreskriva inskriinkningar och villkor i frilga om hans vistelseort. byte av 
bostad och arbetsanställning samt anmälningsplikt. 

I ärende om utvisning enligt denna paragraf skall förhör hållas. 

"Paragrafen upphiivd genom 1971: 1186. 
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Särskilda h·ångsåtgiirdcr 

35 * Skall enligt 21 a * tredje stycket iirende om avvisning understi1llas 
regeringen. skall polismyndigheten taga utliinningen i förvar. 

Föreligger i annat fall iin som avses i första stycket sannolika skiil för 
avvisning. förpassning eller utvisning eller uppkommer friiga lHTI verkst:il
lighet av s[1dan ;'itgiird eller av förvisning och kan det med hiinsyn till 
utliinningens personliga förhi\llanden eller övriga omstiindigheter sbligen 
befaras att han kommer att hiilla sig undan eller hiir bedriva hrothlig 
verksamhet eller iir hans idl:ntitel oklar. iiger den myndighet som handhig
ger iirendet förordna att han skall tagas i förvar. Om det hclinnö tillriick
ligl. kan myndigheten i stiillct iiliigga honom att pil vissa tider anmiila sig 
hos polismyndighet i orten eller föreskriva annat villkl1r som erfordras for 
all hillla honom under uppsikt. Fullgör utliinning icke vad som s~ilunda 
iilagts honom. kan han tagas i förvar. 

Ar fara i dröjsm:ll for {1lgiird enligt andra stycket vidtagas av polismyn
dighet. iiven om iirendet handliigges av annan myndighet. Skall enligt 21 * 
andra stycket andra meningen iirende om avvisning u1llk'l'\t;illas regering
en eller uppkommer friiga om utvisning enligt 29 * forsla stycket .5. för 
polismyndighet iiven i annat fall taga utliinningen i förvar eller stiilla honom 
under uppsikt. Anmiilan om iltgiirden skall skyndsamt göras hos den myn
dighet som handliigger iirendel. och del iiligger denna myndighet att ome
delharl pröva om iitgiinkn skall hesl<°1. 

UWinning fiir icke kvarhållas liingre tid iin tvii veckor eller. niir heslut 
meddelats om avvisning. förpassning. förvisning eller utvisning. tvii miina
der friin det han togs i förvar. om icke synnerliga skiil föreligga diirtill. 
Innan beslut hiirom meddelas skall hållas förhör eller. om förvaltnings
domstol handliigger iirendet. muntlig förhandling. Beslut om kvarhällande i 
förvar gäller för varje gfmg icke liingre tid iin tvi'1 veckor eller. niir heslut 
meddelats om avvisning. förpassning. förvisning eller utvisning. tvii m[ma
der frän beslutets dag. 

36 * Då heslut meddelas om avvisning. förpassning eller utvisning av 
utlänning. som hålles i förvar eller stär under uppsikt. skall den myndighet 
som meddelar beslutet pröva om utliinningen. till dess verkstiillighet sker. 
alltjiimt skall hiillas i förvar eller under uppsikt. 

37 * Meddelas icke inom tid som i 3.5 * ljiinle stycket anges heslut om 
kvarhållande i förvar eller förekommer annars ej liingre skiil att hillla 
utliinningen i förvar eller under uppsikt. skall iitgiirden omedelbart upphii
vas. 

Förhör 

39 ~ 111 Då enligt föreskrift i denna lag förhör skall h{1llas eller dii det i 
ärende enligt denna lag hos regeringen. den centrala utlänningsmyndighe
ten eller liinsstyrelsc eljest förekommer anledning att hiilla förhör. skall 
vad i 40-42 a ** siigs iiga tilliimpning. 

" Paragrafen upphävd genom 1975: 13'\8. 
"' Senaste lydelse 1977: 483. 
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,i() *Il r1)rhör skall hiillas av den m~·ndighet s11m handliigger iirellllet. 
Den .:entrala utliinningsmyndigheten iigcr dock i iirendc. som myndigheten 
handliigger. överliimna iit liinsriill eller liinssl yrelse all hf1lla förhör. I 
iirende. som handliigges av regerin1,ten. for det slalsriid. som ansvarar fiir 
iirellllcn enligt denna lag. eller t.iiinsteman som slatsr;idct bestiimmer. 
besluta om förhiir och utse förhörsmyndighet. 

.it * Förhörsmyndighct iiger. dii det linnes erforderligt. uppdraga {1t po
lisnn ndighct eller siirskilt utsedd person all vid forhöret vara allmiint 
ornhud . 

.i2 * Utliinningen si1 o.:k annan person. som skall höras. skola kallas till 
fiirhiln:t. Hiillcs utliinningen i förvar. skall förhörsmyndighcten förordna 
om hans instiillande. Har kallelse delgivits minst fyra dagar före förhöret 
od1 utebliver den kallade utan anmiilt la1,ta förfall. m<i förhiirsmylllligheten 
förordna om hans hiimtande: förordnande om hiimtning av annan iin utliin
ningcn mii dock icke meddelas med mindre synnerliga skiil iiro diirtill. 

Vid förhöret skola de omsHindigheter som kunna inverka p<i iirendets 
avgörande noga utredas. Tillfälle skall heredas utliinningcn att angiva sin 
stiindpunkt och uttala sig om i1beropade omstiindigheter. 

Vid förhöret skola förhandlingarna vara offentliga. om utliinningen begiir 
det och förhörsmyndigheten icke !inner omstiindigheterna foranlcda till 
annat . 

.i2 a * Halles förhör med utliinningen f<ir denne tillerkännas ersiittning av 
allmiinna medel för kostnad för resa och uppehiil\c. i den m~111 det med 
hiinsyn till hans ekonomiska förhi\llanden. den tid han vistats i riket samt 
omständigheterna i övrigt finnes skiiligt. Förskott pii crsiittningen fiir bevil

.1as. 
Har annan iin utliinningcn pft förhörsmyndighetens kallelse instiillt sig 

for att höras. har han riitt till ersiittning av allmiinna medel for kostnad for 
sin instiillelsc. Pii t:rsättning for kostnad för resa och uppehiille fiir förskott 
beviljas. 

Allmiint omhud eller tolk iiger av allmänna medel erhiilla arvode samt 
gottgörelse för kostnad och tidsspillan. om ej uppdraget fullgjorts i tjiins
ten. 

Fr<lga nm ersättning eller förskott prövas av förhörsmyndighcten. Niir
mare bestiimmclser om ersiittning och förskott meddelas av regeringen. 

4] ~ Finnes i ärende enligt denna lag att utredning vid domstol erfordras 
rörande omständighet av betydelse för iirendets avgörande. iiger regering
en förordna. att förhör härom skall hf1llas vid <lllmiin underriitt. 

Vid förhöret skall lämplig person. som den centrala utliinningsmyndig
heten förordnar. vara tillstädes siisom allmiint omhud. Riittcn skall kalla 
uthinningcn till förhöret. om han iir på fri fot. och eljest ombesörja att han 
instiilles vid rätten. Hörsammar icke utlänning som är pii fri fot kallelse att 
instiilla sig. må riitten förordna att han skall hiimtas. 

Riitten iiger. då det påkallas av omständigheterna. förordna att förhöret 
skall hållas inom stiingda dörrar. Om ersiittning till utlänningen och annan 
för instiillclsc till förhöret samt om ersättning till allmiint omhud och tolk 
iiga hestämmclserna i 42 a ~ motsvarande tilliimpning. I övrigt skall med 

11 Sena~te lydelse 1977: 41B. Ändring.en innebär bl. a. att <indra ~lyck..:t upph~ivs. 
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lk hcgriinsningar som angivas i 14 * förvaltningslttgen ( 1971: 290t. hetriif
fandc förhöret i tilliimpliga delar giilla vad om riittcg{mg i hrottmiil iir 
stadgat: förhöret skall anses som bevisupptagning utom huvudförhandling. 

fullföljd a' talan m. m. 

44 * Polismyndighets beslut om avvisning mii överklagas av utliinningen. 
Klagan föres hlis den centrala utliinningsmyndigheten genom hesviir. 
Förvaltningsdomstols heslut 0111 ut visning 111ii överklagas av utliinning

en. Klagan föres enligt hestiimmelserna i förvaltningsproeesslagen 
( 1971: 291 ). Vid handliiggning i kammarriitt av miil 0111 ut visning skall 
ni1rnndemiin ingii i riitten. 

Om klagan riirnnde förvisning giiller vad eljest iir stadgat om klagan över 
allmiin domstols dom eller beslut. 

45 *12 

46 ~1.1 Över den centrala utliinningsmyndighetens beslut om avvisning 
eller förpassning eller dess heslut i friiga som avses i 12 * mf1 klagan föras 
av utliinningen. Klagan föres hos regeringen genom hesviir. 

46 a * Talan ml1t beslut om ersiittning enligt 42 a * föres hos kammarriit
kn genom besvär. Talan mot kammarrättens heslut föres enligt bestäm
melserna i förvaltningsprocesslagen ( 1971: 291 l. 

47 * Den centrala utliinningsmyndigheten äger. om den finner siirskilda 
skäl föreligga därtill. överlämna ärende till regeringens avgörande. 

Överliimnas iirende till regeringens avgörande. skall den centrala utliin
ningsmyndigheten hifoga eget utlätande. 

48 * Utliinning som iiger klaga över beslut om avvisning. förpassning 
eller utvisning må avgiva förklaring att han avstår frfm talan mot beslutet 
och medgiver att åtgiirden m<I verkställas (nöjdförklaring). Sådan förkla
ring avgives inför länsstyrelse eller. i vittnes närvaro. inför polismyndighet 
eller styresman vid fiingvårdsanstalt eller föreståndare för hiikte eller den 
som är i styresmannens eller föreståndarens ställe. Såvitt avser beslut om 
ut visning mi't ni~jdförklaring avgivas även inför liinsrätt eller kammarrätt. 
Förklaring inför annan myndighet än den som meddelat heslutet må dock 
avgivas endast om utskrift av heslutet eller bevis om dess innehåll såvitt 
angiir utlänningen finnes att tillgf1 för den som mottager förklaringen. 

Nöjdförklaring mä ej iitcrtagas. Har utlänningen. innan förklaringen 
avgives. fullfriljt talan mot beslutet. skall denna talan anses återkallad 
genom förklaringen. 

Vad i första och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämpning i 
fr{1ga om dom eller heslut. såvitt däri meddelats förordnande om förvis
ning. Nöjdförklaring beträffande domen eller heslutet må avgivas. förutom 
inför myndighet som angives i första stycket. jämväl inför den domstol 
som meddelat domen eller beslutet eller eljest inför allmän underrätt. 

48 a * Beslut enligt 35 * andra eller fjärde stycket om tagande eller 

•~ Paragrafen upphiivd genom denna lag. 
'' Ä.ndringcn innchiir bl. a. all andra stycket upphävs. 
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kvarhitllande i förvar for iiverklagas av utliinnin!_!en. Vad nu sagt-; !_!iilkr e.i 
heslut som meddelats av regeringen. Har heslutct meddelats av polismyn
dighet. föres klagan hos hinsriitt. liar hcslutel meddelats av den centrala 
utliinningsmyndighcten eller av liinsstyrclse_ föres klagan hos kammarriitt. 
Över förvaltningsdomstols hcslut föres klagan enligt hestiimmelscrna i 
förvaltningsproccsslagen I 1971: 29 I). 

Klagan enligt första stycket för foras siirskilt och i1r ej inskriinkt till vi-.,.., 
lid. 

49 § Klagan över beslut i ärende enligt denna lag må enda~t föras i fall 
som anges i 44. 46, 46 a. 48 a och 59 **· 

Utan hinder av vad i första stycket siigs må klagan föras över beslut om 
avvisande av ombud eller biträde samt bel ut i jävsfråga. Sädan klagan mä 
föras särskilt. 

Åtcrbrytandc av beslut m. m. 

50 § Har utlänning i ärende om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd 
mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift eller svikligen förtigit visst för
hållande och har han därigenom föranlett att tillståndet beviljats honom. 
äger den centrala utlänningsmyndigheten förordna att tillståndet skall upp
höra att gälla. 

51 § Kan beslut om förvisning icke verkställas eller föreligger eljest, vare 
sig beslutet verkställts eilcr icke. skäl att beslutet icke längre skall lända till 
efterrättelse, äger regeringen upphäva beslutet i dess helhet eller i viss del 
eller ock medge att utlänningen utan hinder av beslutet får vistas i riket. 

Första stycket äger. med det undantag som anges i tredje stycket, 
motsvarande tillämpning i fråga om beslut om avvisning. förpassning eller 
utvisning, som på grund av omständighet som icke tidigare prövats finnes 
icke längre böra lända till efterrättelse. 

Meddelar regeringen beslut om avvisning enligt 20 § eller utvisning enligt 
29 § första stycket 5 men möter på grund av vad i 53-54 a §§ sägs hinder 
mot verkställighet av beslutet eller föreligger annars särskild anledning att 
verkställighet ej bör äga rum, skall förordnas att verkställighet tills vidare 
ej får ske. Beslut om avvisning eller utvisning som nu avses eller förord
nande att verkställighet av sådant beslut ej får ske skall omprövas när 
anledning förekommer därtill. 

Upphäves beslut enligt första eller andra stycket eller medges utlänning
en rätt att utan hinder av beslutet vistas här i riket får regeringen i samband 
därmed meddela sådana föreskrifter om inskränkningar och villkor för 
utlänningens vistelse i riket som anges i 34 §. 

Skall verkställighet icke ske i fall som avses i tredje stycket eller har i 
annat fall meddelats beslut om avvisning, förpassning, förvisning eller 
utvisning som ej kan verkställas och föreligger beträffande utlänningen 
sådana omständigheter som avses i 20 § första och andra styckena. får 
regeringen meddela föreskrifter som avses i fjärde stycket. l ärende som 
nu nämnts skall förhör hållas. 

51 a § Uppkommer fråga som avses i 51 §får det statsråd. som ansvarar 
för ärenden enligt denna lag. besluta att verkställighet ej skall ske innan 
regeringen meddelat slutligt beslut i ärendet. Sådant beslut får även med
delas av den centrala utlänningsmyndigheten. Det åligger därvid den cen-
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trala utlänningsmyndigheten att genast underrätta regeringen om den vid
tagna åtgärden och. om ärendet ännu icke kommit under regeringens 
prövning. anmiila ärendet. 

52 § Tillstfmd för utlänning att utan hinder av förvisning eller utvisning 
göra kort besök i riket för angeliigenhet av synnerlig vikt må meddelas av 
regeringen eller den centrala utlänningsmyndigheten. 

V crkställighet 

53 § Utlänning m:'1 icke vid verkställighet av avvisning. förpassning. 
förvisning eller utvisning befordras till land. där han löper risk att bliva 
utsatt för politisk förföljelse. och ej heller till land, där han icke åtnjuter 
trygghet mot att bliva sänd till land. i vilket han löper sådan risk. 

54 § Utan hinder av vad i 53 § stadgas må utlänningen kunna befordras 
till land som där sägs. om han genom synnerligen grov brottslighet ådaga
lagt, att hans kvarblivande här skulle innebära en allvarlig fara för allmän 
ordning och säkerhet. och den förföljelse som hotar honom i sådant land 
icke innebär fara för hans liv och ej heller eljest är av särskilt svår 
beskaffenhet samt han icke kan befordras till annan land. 

Har utlänning här eller annorstädes bedrivit verksamhet. som inneburit 
fära för rikets säkerhet. och finnes anledning antaga att han här skulle 
fortsätta dylik verksamhet. må han befordras till land. som i 53 § sägs. 
såframt han icke kan befordras till annat land. 

54 a § Krigs vägrare må icke vid verkställighet av avvisning. förpassning. 
förvisning eller utvisning befordras till land där han löper risk att sändas till 
krigsskådeplats och ej heller till land där han icke åtnjuter trygghet mot att 
bliva sänd till land. i vilket han löper sådan risk. Befordran till sådant land 
får dock ske om han icke kan befordras till annat land och särskilda skäl för 
verkställighet föreligga. 

Anför i annat fall utlänning som avses i 2 § tredje stycket synnerliga skäl 
för att han icke skall sändas till sitt hemland. må han icke vid verkställighet 
befordras dit eller till land. i vilket han löper risk att bliva sänd till sitt 
hemland. 

55 § Utlänning som avvisas hör befordras till land, varifrån han ankom
mit hit. och utlänning som förpassas. förvisas eller utvisas bör befordras 
till sitt hemland eller, om detta icke kan utrönas, till land. från vilket han 
ankommit hit. Möter hinder mot verkställighet som nu sagts eller föreligga 
eljest särskilda skäl däremot. må utlänningen befordras till det land som 
finnes lämpligast. 

Vad i första stycket sägs utgör icke hinder för att u~länning. som ankom
mit till riket från Danmark. Finland. Island eller Norge. i enlighet med 
överenskommelse. som regeringen träffat med sagda länder. befordras till 
något av dem. 

56 § Avvisas utlänning. som ankommit hit med fartyg eller luftfartyg, må 
han återföras till fartyget eller luftfartyget, om detta omedelbart eller inom 
den närmaste framtiden skall avgå till utlandet: han må ock sättas ombord 
på annat fartyg eller luftfartyg med samme innehavare. Vad nu sagts skall 
även gälla verkställighet av förpassning eller utvisning. såframt utlänning-
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en underlåtit att vid inresan uppvisa sitt pass för polismyndighet och beslut 
l)m åtg~irden meddelats inom ~ex månader efter inresan. 

Vad i första stycket sägs skall ej gälla. om fartyget eller lurtfartyget skall 
avgf1 till land. till vilket utlänningen med tillämpning av 53-54 a §§ej må 
hefordras. 

57 § Beslut om avvisning. som meddelats av polismyndighet vid utlän
ningens ankomst till riket eller inom en vecka därefter. skall gå i verkstäl
lighet utan hinder av anförda besvär. Vad nu sagts skall också gälla beslut 
som meddelats när utlänning. vars rätt att inresa i riket icke prövats vid 
ankomsten, första gången har uppsökt eller anträffats av polismyndighet 
eller inom en vecka därefter. 

Dom eller beslut om förvisning må. ehuru domen eller beslutet ej vunnit 
laga kraft. verkställas om utlänningen avgivit nöjdförklaring. 

58 § Avvisning och förpassning skall så snart det kan ske verkställas av 
polismyndighet. Verkställighet av förvisning och utvisning ankommer på 
länsstyrelse. I fall som avses i 20 § eller 29 § första stycket 5 äger regering
en förordna annorlunda. 

Påstår utlänningen att han i det land. till vilket han skulle befordras. 
löper risk att bliva utsatt för politisk förföljelse eller risk att sändas till 
krigsskädeplats eller straffas för att han övergivit krigsskådeplats eller 
eljest vägrat fullgöra krigstjänstgöring eller ock att han där icke åtnjuter 
trygghet mot att bliva sänd till land. i vilket han löper sådan risk, och är 
påståendet icke uppenbart oriktigt, skall. utom i fall som avses i 20 § och 
29 § första stycket 5, ärendet underställas den centrala utlänningsmyndig
heten. Detsamma skall gälla när utlänning påstår sig ej vilja återvända till 
hemlandet på grund av de politiska förhållandena där och de omständighe
ter han åberopar till stöd härför icke kan lämnas utan avseende. Under
ställning skall dock ej ske, om påståendet enligt det beslut som förekom
mer till verkställighet redan är prövat. Den centrala utlänningsmyndighc
ten har att besluta i ärendet så snart det kan ske. 

Framställer utlänningen i fall som avses i 20 § eller 29 § första stycket .'i 
sådant påstående som avses i andra stycket av förevarande paragraf, skall 
ärendet hänskjutas till den centrala utlänningsmyndigheten, som med eget 
yttrande underställer regeringen ärendet. Vad nu sagts skall dock ej gälla i 
ärende om verkställighet av beslut varigenom påståendet redan prövats. 

Avser verkställighet. som enligt andra stycket underställts den centrala 
utlänningsmyndigheten. förpassning och har förhör icke hållits i förpass
ningsärendet, skall. om utlänningen begär det. förhör hållas. Det åligger 
den centrala utlänningsmyndigheten att, innan ärendet avgöres. underrätta 
utlänningen om hans rätt att påkalla förhör. I ärende som enligt tredje 
stycket prövas av regeringen skall förhör hållas. 

Finner den centrala utlänningsmyndigheten anledning till verkställighet 
enligt 54 §.skall frågan härom underställas regeringen. 

59 § Har fråga om verkställighet enligt 58 § andra stycket underställts 
den centrala utlänningsmyndighcten, äger utlänningen föra klagan över 
myndighetens beslut. 

Klagan föres hos regeringen genom besvär. 

60 § Möter svårighet vid verkställighet eller är det tvivelaktigt huru 
verkställighet skall ske. skall ärendet underställas den centrala utlännings-
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myndigheten. Har den centrala utlänningsmyndigheten meddelat heslut 
om avvisning eller förpassning, äger myndigheten lämna närmare anvis
ningar för verkställigheten. 

Vägrar fartygs eller luftfartygs befälhavare i fall som avses i 56 * att 
mottaga utlänningen. äger länsstyrelsen förelägga lämpligt vite. 

60 a § Beslut om avvisning. förpassning, förvisning eller utvisning anses 
verkställt när utliinningen, sedan han fätt del av beslutet. lämnat riket. 

Beslut om avvisning. förpassning eller utvisning förfaller, om det icke 
har verkställts inom två år från det beslutet vann laga kraft. Vad nu sagts 
gäller ej beslut om avvisning enligt 20 § eller utvisning enligt 29 * första 
stycket 5. 

Har utlänning ej kunnat anträffas för verkställighet av beslut som avses i 
andra stycket första meningen inom tid som där anges och uppkommer 
därefter fråga huruvida beslutet kan verkställas, skall vid den prövningen 
antagas att inom angivna tid skett verkställighet enligt första stycket. om 
annat ej visas. 

61 § Återvänder utlänning, som blivit förvisad eller utvisad ur riket. utan 
att vara berättigad därtill, skall beslutet om förvisning eller utvisning på 
nytt verkställas. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning i fråga om 
förpassning, då beslutet därom innehåller förbud för utlänningen att under 
viss tid återvända till riket. 

62 § Därest utlänning, som enligt en med stöd av denna lag meddelad 
föreskrift icke äger uppehålla sig utanför viss ort. viss kommun eller visst 
polisdistrikt. anträffas på annan plats, skall han genom polismyndighetens 
försorg föras till plats. där han äger vistas. 

Straff och ersättningsskyldighet 

63 § Underlåter utlänning, som utan erforderligt tillstånd uppehåller sig i 
riket. att göra ansökan om tillstånd: eller 

innehar utlänning sådan anställning eller utövar han sådan verksamhet, 
för vilken arbetstillstånd fordras. utan att hava sådant tillstånd, 

dömes till dagsböter. 
Den som har utlänning i sin tjänst, ehuru denne icke, då så erfordras. har 

arbetstillstånd eller anställningstillstånd, dömes till dagsböter eller. där 
omständigheterna äro försvårande, till fängelse i högst ett år. 

64 § Den som icke gör anmälan, vilken är föreskriven i författning, 
utfärdad med stöd av denna lag, eller som i sådan anmälan eller i ansök
ningsärende enligt denna lag eller sådan författning mot bättre vetande 
lämnar oriktig uppgift eller svikligen förtiger förhållande av betydelse: 

den som hjälper utlänning att inkomma i riket i strid mot föreskrift i 
denna lag eller i författning, utfärdad med stöd därav: 

utlänning som, i annat avseende än beträffande skyldighet att hava pass. 
tillstånd att inresa, tillstånd att vistas i riket eller arbetstillstånd, överträder 
bestämmelserna i denna lag eller vad med stöd av lagen blivit föreskrivet: 
samt 

utlänning som försöker hindra verkställighet av beslut om hans avvis
ning, förpassning, förvisning eller utvisning, 

dömes till dagsböter eller, där omständigheterna äro försvårande, till 
fängelse i högst sex månader. 
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Till fängelse i högst ett år eller. där omständigheterna äro mildrande, till 
dagsböter dömes. utan hinder av första stycket. 

den som hjälper sådan utlänning att inkomma i riket beträffande vilken 
föreligga omständigheter som avses i 20 § första och andra styckena samt 

utlänning som försöker hindra verkställighet av beslut om avvisning 
enligt 20 ~eller utvisning enligt 29 §första stycket 5. 

65 § Överträder utlänning föreskrift. meddelad med stöd av denna lag. 
att han icke må uppehålla sig utanför viss ort. viss kommun eller visst 
polisdistrikt. eller överträder utlänning föreskrift som meddelats enligt 51 § 

femte stycket. dömt:s till fängelse i högst en år eller. där omständigheterna 
äro mildrande. till dagsböter. 

66 § Uppehåller sig utlänning i riket. ehuru han enligt verkställt beslut 
om förvisning eller utvisning icke ägt återvända. dömes till fängelse i högst 
ett år. Till ansvar skall dock ej dömas. om utlänningen flytt hit för att 
undgå politisk förföljelse. 

67 § Avvisas, förpassas, förvisas eller ut visas utlänning. är han skyldig 
att gälda kostnaden för sin befordran till den ort, dit han sändes genom 
myndighets försorg. Vad nu sagts skall ock gälla. då utlänning enligt 62 § 
genom polismyndighets försorg föres till plats. där han äger vistas. 

Återföres i fall som avses i 56 § utlänning till fartyg eller luftfartyg, med 
vilket han hit ankommit, eller sättes han ombord på annat fartyg eller 
luftfartyg enligt vad där sägs. är dess innehavare skyldig att utan ersättning 
av statsverket föra utlänningen ur riket. 

Därest utlänning, som är anställd ombord å fartyg eller luftfartyg eller 
som utan tillåtelse medföljt detta, lämnar fartyget eller luftfartyget under 
dess uppehåll här i riket och olovligen inreser i riket, är fartygets eller 
luftfartygets innehavare skyldig att svara för de kostnader som åsamkas 
del allmänna för utlänningens uppehälle här i riket under de närmaste tre 
månaderna och för hans befordran ur riket. 

l fråga om fartyg som har utländsk innehavare äro befälhavaren och den 
som anlitats för inklarering av fartyget pliktiga att, om det ej är uppenbart 
obilligt. på innehavarens vägnar svara för kostnad som i tredje stycket 
sägs. 

Särskilda bestämmelser 

68 § Med polismyndighet avses i denna lag jämväl länspolischefcn. Vad i 
lagen sägs om polismyndighet gäller även den. som länsstyrelsen särskilt 
förordnat att fullgöra vad enligt lagen åligger polismyndighet. 

69 § Beträffande främmande makters i Sverige anställda diplomatiska 
och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning och 
beträffande främmande makters kurirer tillämpas denna lag endast i den 
mån regeringen förordnar. 

I fråga om annan utlänning som är berättigad till förmåner enligt lagen 
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, iakttagas de inskränk
ningar som följa av 2-5 §§nämnda lag. 

69 a § Bestämmelserna i 15 § förvaltningslagen ( 1971 :290) äga till
lämpning i ärende om visering, tidsbegränsat uppehållstillstånd, arbetstill-
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stfmd och återkallelse av permanent uppchilllstillstfmd cnJast om uthin
ningcn iir hosatt eller eljest vistas inom riket. 

Bestiimmelserna i 17 * förvaltningsla!!en I 1971 :290) iiga icke tilliimpnin!_:! 
hetriiffande heslut angi'lcnJe viscrinl:! och arhetstilbtilnd och ej heller hc
triiffandc beslut angilende tidsbegriinsat uppehiillstillstånd i annat fall iin 
som avses i 12~. 

70 * Är riket i kril:! eller krigsfara eller råda såuana utomordentliga för
h<lllandcn som iiro föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har 
befunnit sig. äger regeringen utfärda siirskilda föreskrifter om utliinnings 
inresa och uppehf11l i riket. riitt till anställning här. rätt all inneha offentligt 
förtroendeuppdrag hiir och avliigsnande härifrån samt om utlännings om
hiindcrtagande i anstalt eller förläggning. 

Har regeringen i annat fall än då riket är i krig meddelat hestiimmelser 
om vcrkstiillighet av avvisning. förpassning. förvisning eller ut visning. 
vilka avvika från vad som stadgas i 53 m:h 54 ~*· eller ock bestiimmelscr 
om utlännings omhändertagande i anstalt eller förläggning. skola. siivida 
icke krig inträffar. hestiimmelserna. vid äventyr att de eljest hliva ogiltiga. 
inom en miinad underställas riksdagens prövning. Varda bestämmelserna 
icke inom tvä månader från det understiillningen skett av riksdagens gil
lade. skola de upphöra att gälla. 

71 * Regeringen meddelar bestämmelser om hemsändande av utliinning. 
som erhäller socialhjälp eller omhändertages jämlikt barnavilrdslagen. la
gen om heredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller 35 ~ lagen 
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda och som icke är 
politisk flykting. 

Efter avtal med främmande stat om behandling av fripassagerare äger 
regeringen stadga avvikelser från hestämmelserna i denna lag ävensom 
meddela de föreskrifter som i övrigt erfordras för tilliimpning av avtalet. 

Om utlämning för hrott och om överförande till främmande stat för 
verkställighet av här i riket ådömd rrihetsberövande påföljd samt om 
utliimning till Danmark. Finland. Island eller Norge för verkställighet av 
beslut om vård eller behandling är siirskilt stadgat. 

72 * De närmare föreskrirter som erfordras för tillämpningen av denna 
lag utfärdas av regeringen. 

Övergångsbestämmelser 

Denna lag 14 träder i kraft den I juli 1954: dock skall utlänningslagen den 
15 juni 1945 (nr 315) alltjämt äga tillämpning dels i iirende om avvisning. 
förpa~sning eller utvisning, vilket är anhängigt hos myndighet. di\ nya 
lagen träder i kraft. dels ock i fråga om utvisning på grund av hrott. siivida 
undcrrätts dom rörande brottet meddelats före den I juli 19'.'4. Verkstiil
lighet av avvisning. förpassning och utvisning skall ske enligt nya lagen. 
såvida icke hcslut om verkställigheten meddelats före den I juli 1954. 

I fråga om utlänning. som med stöd av äldre lag erhållit visering eller 
uppehållstillstånd, må beslut om ut visning enligt 29 ~ nya lagen ej grundas 
på omständighet, som inträffat före nya lagens ikraftträdande, därest ej 
denna omständighet även enligt den äldre lagen utgör grund för utvisning. 

14 19~4: 193. 
I:! Rik.l'dagt'11 !979i80. I sam/. Nr 96 



Prop. 1979/80: 96 178 

Denna lag'" träder i kraft den I juli 1973. 

I iirende som anhiingiggjorts före denna lags ikraftträdande och betriif
famle talan mot he~l11t ~om meddelats dessförinnan. giiller fortfarande 
äldre bestiimmelser. 

Denna lag 1
" triider i kraft den I januari 1976. 

I fråga om bosiittningstillständ giiller iildre bestämmelser intill dess be
slut meddelats om permanent uppehiillstillstftnd för utlänningen. 

Vad i lag eller annan fö11'attning föreskrives i fråga om den som innd1ar 
hosättningstillstiind skall i stället giilla. intill utgången av itr 1977 den som 
är bosatt här i riket sedan minst tvii itr och innehar permanent uppeh<lllstill
stt!nd och för tiden därefter den som sedan minst ett iir innehar permanent 
uppehfallstillstftnd. 

Denna lag 17 träder i kraft den I januari 1977. 

l mäl som i kammarrätt företagits till avgörande före ikraftträdandet 
gäller iildre hestiimmeber. 

Denna lag 1 ~ träder i kraft den I juli 1978. 

Har före ikraftträdandet beslut om förpassning överlämnats till länssty
relse för verkställighet. gäller beträffande verkställigheten iildrc bestäm
melser. 

'" 1973: 123. 
lh 1975: 1358. 
17 1976: 563. 
'" 1978: 361. 
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/li/ug11 .:/ 

Sammanställning av remissyttrandena 

Efter remiss har yttramkn iiver betiinkamkt avgetts av justitiekanslern 
IJKl. riksilklagaren tRt\l. Svea hovriitt. hovriitten för Yiistra Sv.:ri):!e. 
kammarriittcn i Sto<.:kholm. domstolsverkd. riksrolisstyrdsen I RPS l. kri
minalv~irdsstyr.:lsen. överbefiilhavan:n tÖB ). civilfiirsvarsstyrelsen. so<.:i
alst yn:ls.:n. statslwntoret. riksrevisionsverkd rn.R V). skoliiverst yrelsL·n 
1S(l). universitets- od1 högskoleämbetet !UH.Ä.). arhetsmarknadsslyr.:lsen 
<t\MSl. statens invandrarverk ISIYl. liinsstyrclserna i Stockholms. 
Malmöhus. Giiteborgs och Bohus. Östergötlands. Uprsala o<.:h Norrbot
t.:ns liin. liinsstyrels.:rnas organisationsniimnd. rrostitutionsutredning.:n ( s 
1977: 0 Il. giiststuderandeutredningen ( U 1978: 03 l. Sv.:nska kommunfor
hundet. Landstingsforbundet. Sv.:nska arbctsgivareforcningen ( SAFl. 
Landsorganisationen i Sverige (LOl. Tiiinstemännens centralorganisation 
<TCOl. Centralorganisationen SACO/SR. Sveriges advokatsarnfuml. Sv.:
riges domareförbund. Föreningen Sveriges polischefer. Svenska Röda 
Kors.:t. Svenska llyktingr[idet. Chile-kommitt~n. Svenska s.:ktionen av 
Amnesty lnternational. Riksförbundet för rersonal vid invandrarbyri1er 
( RIB). Kroatiska riksförbumkt. Spanska riksförbundet o<.:h Riksförbundet 
internationella föreningar for invandrarkvinnor. 

Yttranden har överliimnats av RÅ frftn överåklagarna i Sto<.:kholms. 
Göteborgs o<.:h Malmö t1klagardistrikt samt friln d1efcrna för liinsiiklagar
myndighcterna i Malmöhus. Värmlands och Norrbottens liin. av liinssty
rclsen i Stu<.:kholms Hin frf111 polisstyrelsen i Stockholms polisdistrikt. av 
länsstyrelsen i Malmöhus län frän polisstyrelserna i Helsingborgs. Lunds. 
Malmö och Trelleborgs rolisdistrikt. av länsstyrelsen i Göteborgs och 
Hohus län friin polisstyrelsen i Göteborgs polisdistrikt. av länsstyrelsen i 
Östergötlands liin friin polisstyrelserna i Norrköpings. Linköpings. Motala 
o<.:h Mjölby polisdistrikt, av länsstyrelsen i Uppsala liin från polisstyrelsen 
i Uppsala polisdistrikt samt av LO fran Hotell- o<.:h restauranganstiilldas 
förbund och Svenska sjöfolksförhundet. 

Yttranden över betiinkandet har dessutom avgetts av Sto<.:kholms soeial
förvaltning. Malmö kommunstyrelse. Sveriges Förenade Studentk;lrer. 
riksförbundet för sexuellt likaberättigande och docenten i internationell 
rätt vid Lunds universitet Göran Mclander. 

Allmänt 

Det överviigande antalet remissinstanser stiiller sig rnsitiva till kommit
tens fiirslag till ny utliinningslag o<.:h anser förslaget vara viil iignat att 
liiggas till grund för lagstiftning. Ett iiterkommande omdöme - inte minst 
frt111 de myndigheters sida som skall tillämpa lagstiftningen - iir att spräket 
är klart o<.:h lättillgängligt o<.:h att lagen är redigt disponerad. Dessa r.:miss
instanser framhäller att huvuddelen av reformförslagen medför en förenk
lad o<.:h mer effektiv handliiggning av utlänningsiirenden i förening med ett 
försHirkt skydd för bl. a. flyktingar. Åtskilliga rcmissinstanser understry
ker kravet på att invandringen ocksft för framtiden regleras i möjlig mi\n 
o<.:h att Sverige till följd därav kan upprätth@a de m~il vi har satt upr för 
vår invandringspolitik. Samtidigt hör stora ansträngningar göras för att 
komma till riitta med den illegala invandringen. I det stora flertalet yttran-
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den konstateras att de före'ilagna bewiinsningarna av möjligheterna att 
avliigsna invandrare fritn vftrt land stär i god iiverensstiimrnclse med den 
förbiittring av invandrarnas stiillning som i iivrigt iigt rum . 

.JA: anför siilunda att utliinningslagkornmitten iiven i sitt forrsatta utred
ningsarhete har inriktat sig pil att mollcrniscra rn.:h effektivisera utlilnnings
lagstiftningen. En viktig m~llsiittning har ocksii varit att öka riittssiikcrhe
ten för dem som berörs av lagstiftningen. De förslag Slinl kornmitten Higger 
fram i detta betiinkande iir enligt .I K viil iignade att tillgodose de efterstrii
vade rniilen. AMS piipekar att den omstiindigheten att den spontana 
invandring.en under senare fa har kommit au helt dominera över den 
reglerade. baserad pii arbetskraftscfterfrilgan. har innehurit viixande sd
righcter att garantera invandrarna jiimlikhet p~1 arhetsmarknaden och i 
samhiillct i iivrigt. Enligt styrelsen iir det diirfor nödviindigr att i högre grad 
söka styra invandringen utan att ge avkall pä de humanitiira hiinsynen. I 
förslaget till ny utliinningslag finns denna striivan. Förslaget syftar samti
digt till ett ökat skydd for i Sverige redan hosatta utliinningar. vilket AMS 
finner tillfredsställande. LO erinrar om alt Sverige sedan flera i\r tillhaka 
har varit ett i forhilllande till sin storlek stort invandrnrland och att Jet 
sannolikt kommer att forhli detta under översk~ldlig framtid. LO finner det 
diirför ytterst angeläget att det finns en effektiv lagstiftning för att leda Jen 
framtiJa invanJringen i acceptabla former och som ger invandrare en 
tillfredsstiillande rättstrygghct. LO anser att Jet föreliggande förslaget till 
ny utlänningslag utgör en hra grund fiir i.:n siilh111 hantering, samtidigt som 
det utgör ett förstiirkt skydd för värn invandrare. 

SIV understryker hchovet av att giillandc riktlinjer för invandringspoliti
ken snarast blir förcmM för en översyn. 

Även om sälunJa majoritc1en av remissinstanserna tillstyrker förslaget i 
stort finns det samtidigt en grupp remissinstanscr som är kritiska. Soci11/
stvrl'/sc11 anser mot bakgrund av den praxis som nu giiller och innchiillet i 
kommittens förslag att det inte finns tillräckliga garantier för att den av 
kommitten föreslagna generösa bedömningen av vilka som är nyktingar 
kommer alt genomfliras i verklighelen. Diskriminering av allvarlig art skall 
enligt förslaget inte rubricera~ som politisk förföljelse. Styrdsen fram
håller att man redan nu kan tolka llyktinghegrcppct generöst. Detta görs 
emellertid inte. vilket också meJges av kommitten. Socialstyrelsen anser 
därför inte att förslaget medför niigon egentlig förbiittring från rättssiiker
hetssynpunkt. Samma instiillning har S1·e11ska Riida Korset. som anser att 
stor vikt har lagts vid intresset av större effektivitet och snahhhet i myndig
heternas tilliimpning av utl<inningskontrollen. Organisationen har fätt det 
intrycket att effektivitetsintrcssena har fött dominera och att forhällandena 
för vissa tlyktinggruppcr - bl. a. de s. k. spontanflyktingarna - närmast 
försvåras genom kommittens förslag. Chi/c-kom111itfrn ställer sig mycket 
kritisk mot kommittens hctänkanJe i allmiinhet. Förslaget genomsyras 
enligt kommitten av misstanken att utlänningarna har för avsikt att "miss
bruka" den svenska lagstiftningen. Den misstiinksamhetcn borde inte höra 
hemma i ett land som berömmer sig för att viirna om "jämlikhet. valfrihet 
och samverkan" i förhftllande till sina utliindska inv~111are. Även vissa 
andra ideella organisationt:r med invanJrar- och flyktinganknytning intar 
en övervägande negativ inställning till betänkanJct. 

Frågan om skyldighet alt ansiika om uppehållstillstånd före inresan 

Flertalet remissinstanser ställer sig positiva till förslaget att UT skall ha 
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ordnats före inresan. I sin motivering anfiir styrelsen fiir S1.,·111/..11 /,1ll111111111-

fi'irh1111dc1 fi.iljande: 
. Den nuv.arande formen flir prövning av ansiikan om upreh{illstill-,t;ind 

iir enligt styrelsens mening vare sig humaniliir eller i111dam;ilscnliµ. Den 
sökande hamnar ofta i vad man Lin kalla ell socialt vac1111m. Dct faktum 
all han inte sjiilv for ansvara för sin fiirsii1:ining 11t;111 blir hiinvisad till 
viinner och anhöriga lKh ibland iivcn till samhiillct för all klara sig 
ekonomiskt hcgriinsar möjligheten att sji1lv ansvara för ett tillgodo
seenJc av grundhiggandc hehov. En l;ing och utdragen rriivningspnll"L'Ss 
innehiir (J(;ksii svi1ra rsykiska ri1frestningar. Hotet 0111 all vara tvungen 
all himna landet trots att man acklimati,cral sig till det wcnska samhiil
lct och hopras fa stanna hiir kan i m~inga fall fii förödande personliga 
konsekvenser. Kommunförhundets styrelse vill med vad som o\·an sagts 
uttala att kommittens iivcrviiganden och slut satser iir viil iignade all ge 
utliinningarna biillre fiirutsiittningar till ett fullviirdigt liv som invandrare 
i Sverige samtidigt som det svcnska samhiilkh mi.ijlighctn all gcrwm en 
medveten planering trygga fiirutsiittningarna fiir cn meningsfull tillvaro 
för invandrarna ökar. 

AMS menar att för~lagct kan medföra en önskviird iitstramning av den 
oplanerade invandringen. P11/isslrrd1·1·11 i Ciii1eh11rg.1 po/isdisrrikr betraktar 
förslaget som en hörnpelare och menar att undantagen biir vara s<"i fil som 
möjligt. Fiir att förslaget skall få avsedd verkan bör SI V ni förordna om 
omedelbar verkställighet av utvisningsbeslutet. Detsamma bör giilla sii
dana utvisningshcslut som motsvarar de s. k. liinga avvisningarna. SI\' 
anser överviigande skiil tala för att kravct pii UT före inresan blir huvudre
gel. Över~dngcn bör vara mjuk. E11 p11/iss1rrd1·e tilliigger all bcstiimmelsen 
efter en övcrgflngsperiod hör tilliimpas strikt. 

Mf111ga av de remissinslanser som tillstyrker förslaget uttalar samtidigt 
tvekan när det giiller möjligheten att verkligen ;istadkomma nf1gon avgii
rande förändring. RÅ siigcr stiledes att effekten under nuvarande förhiillan
dcn torde hli relativt hegriinsad. med tanke pä att flyktinginvandringen har 
blivit allt mer dominerande och all arhctskraftsinvandringen är relativt 
liten. RR \i vill i detta sammanhang peka p{1 att - iiven om del iir en formell 
prövning som kommcr all göras - d..:nna prövning rn.:ksii kan komma att ge 
upphov till utvisningsbL:slut som ter sig stötande i allmiinhetens iigon. iiven 
om utliinningen saknar uppehilllstillstiind. Detta kan enligt verket siirskilt 
hli fallet om utliinningen har uppchilllit sig i Sverige under viss tid innan 
frågan prövas. I dessa fall skulle det innebära en fördcl om tillstitndspröv
ningcn kunde göras direkt vid inresan. För att minska antalct fall dii en 
utliinning. som har uppehiillit sig i landet illegalt under en liingrc tid. 
kommer att utvisas kan övervägas att införa en biittre griinskontrnll. Inte 
minst de psykiska piifrestningar som utliinningar, i synnerhet barn. drab
bas av niir dc uppehåller sig illegalt i landet talar enligt RRV för att det är 
bättre att de stoppas vid griinsen. 

I sitt yttrande crinrar LO om att en gnmdförutsiittning for att nyanliinda 
invandrare skall fil en god och trygg start i Sverige är att flyttningen hit kan 
ske i planerad och organiserad form. Under senare år har det emellertid 
blivit allt vanligare att ansökningar om uppehi1lls- och arhetstillsländ p<i 
grund av giftermiil eller sammanboende med en i Sverige bosatt person 
inlämnas av utWnningar som redan befinner sig i landet. Övervägande 
delen av dessa ansökningar inlämnas av personer som inrest till Sverige 
som turister och hiir fatt en anknytning. LO anser det sannolikt att vissa 
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anknytningar kommer till st;ind for all kringgi'1 giillande lag om invandring. 
I andra fall kan denna ordning leda till oplanerad flyttning rr:111 hemlandl'l 
med anpassningssv:1righell:r som följd. Mot den h:•kgrunden finner 1.0 
kommitlens fi_!rslag vllersl angcliigcl. De i bebnkandet angivna möjlighe
tnna l ill undantag friin kravet pi1 lJT före inresan hör enligt LO anviindas 
\"llersl restriktivt. om flirslagel skall fii önskad effekt. rco anser all 
k111mni11ens avsikt iir g11d men vill framti:ira en vi-;s tveksamhet betriiffande 
mi1_jligheterna all n{1 det viintade resultatet. t:ikrsom de fiircslaµna undan
tagen iir mi1nga od1 griinsdragningen kan bli sviir. Förslaget torde enligt 
TU) fiir alt bli framg<ingsrikt möjligen pii sikt komma att behi.iva komplet
teras med en mer l[111gtgilcmk griinskontroll im dagens med passkontroll. 
En annan möjlighet v11re all starkt begriinsa undantagen. RJU iir tviirtom 
angeliiget om att undantagen inte blir för sniiva. Man pekar pii fall diir 
sökanden riskerar alt inte fa resa ur sill land igen om han eller hon 
~1terviinder hem eller diir man av vissa skiil inte kan Himna in ansökan i sill 
egd land. SIV niimner som ytlerligare undantag utliindska barn som tas hit 
för adoption. Adro/..111.1·u11!fi111cle1 iir o<:ksii tveksamt o<:h menar att den 
nuvarande ordningen meds. k. uppskjuten invandrarslatus iir tillriicklig för 
all hemi.ila försöken alt via anknytningar kringgil den reglerade arbets
kraft sinvandringen. 

U HA. gii.111·111dl'rt111de11trl'(/11i11ge11 I U 1978: 031 och S1·erigcs Fiirnrade 
S111de111/..1ir!'r tillstyrker att krav pi1 UT fore inresan införs betriiffande 
giiststuderamk. Man understryker behovet av riklig och tidig information. 
U HA erinrar om att myndigheten i skrivelse till regeringen har fiirespriikat 
en ordning som innebiir. att pä kort sikt utliinningens behörighet för hög
skolestudier prövas fristaende i förh<lllamlc till uppeh{1llstills1iindspröv
ningen. UHA har emellertid samtidigt pekat pii att en prövning av behörig
heten för högskolestudier och av en ansökan om uppehWstillstånd inom 
ramen for ett ..;amordnat fö1i'arande utgör den pil liingrc sikt bästa lösning
en. 

Avvisande till förslaget iir bl. a. S1·1'11s/..a Riida l\orsl'I. som ifdgasiiller 
om fördelarna med reformen iir s;i stora. med tanke pil att avvisnings- och 
utvisningsbesluten miiste föregiis av i stort sett samma procedurer som för 
niirvarande. Myndigheterna hiir kommer således även framledes att rn 
befatta sig med m{111ga av dessa iirenden för att avgöra om "synnerliga 
skiil'" föreligger. Att di\ inte samtidigt pröva fnigan om UT förefaller 
organisationen irrationellt. Röda Korset anför vidare: 

Niir nu kravet pi'1 UT före inresan görs niira nog absolut för stora 
grupper potentiella invandrare och llyktingar. finns uppenbart risken att 
anhöriga - som vid en senare prövning far tillständ att komma hit -
i\samkas onödigt lidande och ekonomiska uppoffringar genom att de 
tvingas {1terviinda till hcmlamlet igen för att söka tillstilmt diirifriln. 
Svenska Röda Korsets erfarenhet är att det ofta rör sig om familjer som 
lever under mycket knappa omsrnndigheter m:h att de därför har sv;°trt 
all klara dubbla reskostnadcr. Viintan k<tn diirför bli mycket lf111g innan 
dessa personer kan ätaförenas med flyktingar i Sverige. Hctriiffande 
önskemålet att nedbringa viintetiderna och därigenom undvika såviil 
psykiska pilfrestningar för den enskilde som kostnader för samhiilkt för 
utgiven socialhjiilp under väntetiden kunde. som ett alternativ till UT 
före inresa. ett tillfälligt arbetstillsttu1d övervägas. 

Spanska rik~fi"irbundct tror att förslaget att kräva UT före inresan kom
mer att i flera fall leda till icke godtagbara konsekvenser. Oet nuvarande 
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systemet med uppskjukn invandrarstatus anses fullt tillriickligt som reme
dium mot "'skenanknytningar". iHl'l1111dcr hetraktar regeln som ett utslag 
av ett juridiskt formalistiskt liinkande och att den knappast torde innehiira 
nilgon fördel för uWinningsmyndigheterna. Däremot kommer regeln att 
mötas av ofiirstäclse och irritation av personer som drahhas av den. 

I de bilda sistnämnda remissyttrandena understryks vidare att de niirma
rc hcstiimmelserna om UT före inresan hör tas in i Jagen samt att besviirs
riitt miiste införas för den som före inresan har sökt men viigrals tillst;\nd. 

sn· framhiiller att förslaget medför krav pii fi.irstiirkning vid minst ell 
tiotal utlandsmyndigheler. 

I sammanhang med förslaget till prövning av UT före inresan erinrar 
rco om. all bl. a. friigor om förliingt tillstånd prövas medan utliinningen iir 
i landet. TCO förordar inriillandel av regionala Jekmannaniimnder för 
prövning av hl. a. dessa tillsliindsfdgor. AMS framför liknande äsikter. 

llppehiillstillstånd för \·issa anhiiriAa 

Kommittens förslag till lällnader i frilga om möjligheterna till familjeilter
fiircning hiir har tillstyrkts eller lämnats utan erinran. SocialstyrdH'll för
ordar all den utvidgning av möjligheten att ta hit sliiktingar som föresläs i 
friiga om flyktingar skall gmla också hetriiffande dem som far stanna hiir av 
politisk-humaniliira skiil. Styrelsen säger sig inte kunna hi1lla med om att 
dessa senare har samma möjligheter som invandrare all hålla kontakt med 
anhöriga i hemlandet. Siilunda iir nuvarande viseringspraxis ibland mycket 
restriktiv i fräga om hesiik av anhöriga till utlänningar som har fäll stanna 
av plJlitisk-humaniHira skiil. !fre11sk11 Riida Korset finner del positivt att 
kommillen mjukat upp det nuvarande familjehcgreppel såvitt gäller anhöri
pa till politiska llyktingar. Samtidigt heklagar man att det vidgade familje
begreppet inte har fält gälla äwn den politisk-humanitära gruppen. Lik
nande synpunkter framför Amnesty /111anatio11al. 

A.fd1111da föreslilr att en uttrycklig regel om familjefiterfiirening tas in i 
ulliinningslagen. 

Förslaget all slopa försör:jningsvillkoret i samband med UT för anhöriga 
tillstyrks eller liimnas utan erinran. Detsamma gäller kommillcns förslag 
hctriiffande vandelsprövning. 

Skyddet åt Oyktingar och vissa andra grupper 

Kommittens förslag beträffande skyddet för flyktingar och niirslående 
grupper har föranlett omfattande kommentarer under remissbehandlingen. 
Siirskilt de föreslagna underställningsreglerna och därmed sammanhängan
de besliimmelser har gett upphov till en livlig remissopinion. Inställningen 
hland remissinstanserna är antingen positiv I myndigheter. arbetsmarkna
dens organisationer) eller starkt kritisk (vissa ideella organisationer). 

Flykt i11gd1'.fi11i t i<111e11 

Kommittens förslag att ersätta den hittillsvarande llyktingdefinilionen 
med den som finns i 1951 års flyktingkonvention har tillstyrkts av praktiskt 
laget alla remissinstanser. RÅ och SIV anser det riktigt att den svenska 
utlänningslagstiflningen så lfmgt som möjligt anpassas till flyktingkonven
tionen. Enligt SIV iir det viktigt att del slås fast att de som riskerar strängt 
straff pii grund av olovlig utresa faller in under den nya flyktingdefini
tionen. Kri111i1111/1·årdsstyrelsen anför att den nuvarande definitionen iir 
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mcr;1 gc:neriis 11ch all del diirfiir iir med \'iss I ve kan m;111 al'l'L'rterar for,la
gl'l. ,-L\/S lik-;0111 /.0 hctonar all llyktingskar,hediimningcn 111ii,1e giiras 
generiist. l'nligt uifro/..111.1t1111/i111de1 kan fi>rslagel aecertcras -.om en viig ut 
ur nuvarande fiin·irr;1mk situalilln. Sa111runde1 rramh<iller samtidigt alt 
utliinningar som for starma av politisk-humaniliira skiil hör ha ritt! till 
samma fiirmi111er som llyktingar. 

;\ven .\1·!'11s/,11 Rlid11 l\.on<'I. A111111·sr.1· /11r1•rnuri .. 1111/ od1 Sp1111s/,11 riks
Fir/11111.l<'I fiirklarar sig rositiva till att konventionens definition introduce
ras i lagen . .-\11111c.11.1· /11cm11/i1mol siiger 'ig Lbrvid filrutsiilla. alt den som 
riskerar diidsstraff fiir politiskt hrnll har en ovillkorlig räll till skydd hjr. 

S1·1•11s/.:.11 //.l·/.:.1i11,i.:riidc1 rnotsi1tler sig diiremot den föreslagna iindringen. 
Nt1\'arande tlvktinghegrerr iir generösare. och L'n forulsiiltning for en 
generiis llyktingpolitik iir en generiis llyktingddinition. Kn111111i1tens för
slag innehiir elt steg i riktning mot en konservativ och inskriinkl llvktingpo
litik. Stannar man fiir knmrnitkns definition hi.ir bcstiimmelsen komrlet
teras med hll_iandc: ""S11m flykting anses jiimviil 11\hinning som eljest ri1 
grund av rolitiska forhi.illanden uhiitts för förföljelse eller ock p;i grund av 
pol il iskl hrolt all varligt straff illi1gges horlllm · ·. 

F/r/..1i11.1.:F1r/..l11ri11 i.: 

Förslaget alt inriira en flyktingförklaring vi1lkornnas genomg~1ende av 
remis-;instanscrna. R;\ betonar att det för flyktingen miiste framst<i som 
angcli1get att fil klarhet he1ri1ffandc sin status eftersom denna har stor 
betydel'e fiir hans framtida rni1jlighel<.:!r alt fö stanna i landet. En llykting
förklaring komm..:r ocks~1 att ha avgöramle betydelse för s<ivm ~1klagare 
som domstol vid handliiggning ;1v rn~1l. diir friiga om utvisning pii grund av 
hnill kan uppkllmma. Förslaget innehiir all domstolarna i de allra flesta fall 
kommer att kunna bedöma om förvisning kan vcrksttillas eller ej. De av 
kommi1ten riitalade oriillvisor. som i pMiiljdshänseende kan uppkomma 
vid tilliimpning av nu giillande lag. kommer enligt RA diirmcd att försvin
na. AMS säger att det skulle vara av stort viirde för den enskilde flyktingen 
all f~I ett d1.1kum1:nt. diir hans status iir klarlagd. En formell flyktingförkla
ring kan verksamt bidra till all diimpa den oro och osiikerhct. som nyan
Hinda flyktingar nl"ta kiinner. 11ch pil sä siitt underliilta deras vistelse i 
landet. Liknande ullalanden gt>rs iiven i andra remissyttranden. RRV anför 
diircmot all flyktingförklaringen inte ger flyktingen nilgot ökat rältsligl 
sk)idd i Sverige men att den har ··ett visst internatillnellt viirde ... Ni1gra 
remissinstanser. bl. a. d11111s10/.1·1·cr/.:.1·1. pekar på den hctydelsc som llyk
tingförklaringen filr i samband med att frilga uppkommer om avlägsnande 
rå grund av hroll. I likhet med flera andra rcmissinstanser framhiiller 
domstolsverket. att en dllmstol inte hör åliiggas all göra någon tlykting
skapsprtivning. Den hör endast konstatera om den iitaladc har förklarats 
smn llvkting m:h om !lyktingflirklaringen iinnu giiller. Bctriiffande titalade 
som inte hunnit ni flyktingskapet priivat. hör det dock enligt verket vara 
mQiligt alt i uppenbara llyktingsituationer underliita att döma till förvis
ning. St'('/ls/..a .fly/..ti11J.;rlidc•t vill framhålla all riitten till llyktingförklaring i 
viss miin iir en garanti för att en generös flyktingpolitik urpriillhälls. 
Genom riitt till llyktingfiirklaring och besvärsrätt till regeringen uppniis 
möjlighet all kL1ntrollcra invandrarverkets praxis och regeringen far i sista 
hand möjlighet att avgilra vilka uthinnin~rnr som hör betraktas som tlyk

tingar. 
Atskilliga remissinstanser anser förslaget vara alltför sniivt utformat. 

Riitt till tlyktingforklaring hilr finnas. inte bara i samband med första 
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ansökningen om UT utan :iven niir llyktingstatus senare uppkommer. lkn 
uppfattningen framförs av hl. a. SI\". c1d1·okc11.1w11fi111de1. S1·t'11.1ka Niida 
l\orsl'I och S1·e11.1krl .flrk1i11gr(idc1. SIV avser da siidana utliinningar som 
:innu inte har accepterats som invandrare. t. ex. g~iststuderande. Verket 
antar att antalet :irenden i vilka politiska sk:il anförs efter det första 
tillstiindsbeslutet blir förhiillandcvis rn. ;\fr/t111d1'r fllresl;\r all hestiimrnel
sen blir tilliimplig iiven p[t llyktingar som vid ikrafttriidandet linns hiir i 

landet. 
sn· hetonar att llyktingförklaring hiir iiterkallas av SIV niir innehavaren 

har upphört att vara tlykting. Beslutet hör f{t överklagas till regeringen. 
Ni\gra äklagarmymlighetcr har framfört synpunkter bctriiffande filre

slagna {itgiinlcr för all i samband med ett brnttm;ii faststiilla om den i1talade 
iir flykting. (J1·crci/../ag11r1·11 i Stockho/111.1· dklt1gardistrik1 si1ger att den före
slagna ordningen innebiir. att hela utredningen om den misstiinktes status i 
detta hänseende normalt liiggs pii {1klagaren innan <ital viicks. Enligt hans 
mening hör i\klagarens undersökning begriinsas till att inhfönta uppgift 
huruvida den misstiinkk har llyktingstatus eller till en liknande begri111sad 
utredning. Det bör diiremot ankomma p<°1 domstolen att fulls!iindiga utred
ningen s{1som ett led i den personutredning som domstolen skall föranstalta 
om. Ö1·t'l·äk/agar1'11 i Afal111ii dklagardistrikt framhiiller att inviindningar 
om tlyktingskap och eventuell dokumentation i den friigan rcgelmiissigt 
kommer in i ett sent stadium av riittegf111gen. Det iir diirför hildc hetungan
de och fiiga meningsfullt att i"1klagaren fiire riitteg[111gen inhiirntar material 
som med säkerhet inte kommer att st{1 oemotsagt om det giir den tilltalade 
emot. Om detta material skall behandlas vid domstolsförhandling m;"iste 
det vara betydligt mera iindamftlsenligt att domstolen - som har att hesluta 
i utvisningsfrågan - inhämtar. tar del av och eventuellt kompletterar en 
akt friin SIV. 

Skvddet .f("ir 111/ii1111i11~ som iihcropar poli1is/..-h11111a11itiira skiil 

Kommittens förslag att läta besWmmelscn i 2 ~ tredje stycket Uti L om 
s. k. 8-fiyktingar utgå och att i stället i en siirskild paragraf ange att UT kan 
ges av ""humanitiira skäl .. har av de flesta myndigheter liimnats utan 
kommentar. Nägra remissinstanser. hland dem kc111111w1Tiitte11 i Stock
lro/111. SIV och /,0 tillstyrker förslaget. l\ri111i11al\"llnl.1·.1·1vrd.1·,·11 anför emel
lertid att en fördel med nuvarande reglering är att den heskriver begrepp 
och förutsiittningar i berört avseende pii ett tydligare siitt iin vad som skulle 
bli fallet efter de föreslagna iindringarna. Det torde enligt styrelsen kunna 
hävdas. att ""humanitiira skiil'" är ett vidsträckt hegrcpp. vilket kan vara 
positivt i den meningen att det medger en generös tolkning men att det 
ocks{1 är ganska vagt. Det vore enligt styrelsens mening viinlcfullt om den 
föreslagna bestämmelsen 11 * kunde närmare preciseras. Avcn .'i1·1·11.1ke1 
/foda Kors1•1 efterlyser en precisering av hegreppet '"humanitära skiil"". 

Atskilliga av remissinstanserna stiiller sig uttalat kritiska till forslaget. 
Oet giiller bl. a . .'frcnska Rii<la l\orset .. fre11sk11 .fh-k1i11grcldcr. Spanska 
ri/..sfi"irh1111dc1. A11111cstv /11tem111i1111al. Enligt dessa remissinstanser inne
biir förslaget en klar försämring för den ifriigavarande gruppen. Man foster 
heller ingen större förhoppning vid uttalandena om en mera generös tlyk
tingskapshedömning i framtiden. Flyktingrådet tror siiledes inte att manga 
av de nuvarande s. k. 8-llyktingarna kommer att klassificeras som llyk
tingar. Det finns tvärtom risk för att flyktingar hänförs till den ··politisk
humanitära gruppen"". De kritiska remissinstanserna hegär att den nuva
rande bestämmelsen om s. k. B-tlyktingar hehälh och tas in som en siir-
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skild paragraf. Vid remissbehandlingen har o<.:ksä piipekah alt förslaget 
stiir i strid mot den utveckling i riktning mot alt ge lagligt skydd iit de facto
llyktingar. som försiggt1r i andra liinder. samt alt risken för bestiimmelsens 
negativa inverkan pii llyktingskapshedömningar torde ha undanröjts niir nu 
SIV har fiirklarat sig vara medvetet om den faran. 

U 11t!1·r.1·11il/11i11g.1n·p/cn1t1 och i111 ·a11drul"l'1'rl.: t' l.1· priil'l1i11g 111 · 1>0/i.1"111.rm/ig
hl' T.1 ill"l"il'llillg.\/J('.\'/iil 

De centrala fr;igorna om skydd for friimst asylsökande vid griinscn har 
mer iin andra friigor engagerat rcmissinstanserna. Kommittens förslag 
innchiir i dessa hiinscenden alt polismyndighet skall understiilla SIV iin:n
dct. om utliinningcns uppgifter inte iir ··uppenbart oriktiga ... I friiga om 
utliinningar som inte äberopar förföljelse men viil tiberopar .. diskrimine
ring a1· allvarlig an .. och som inte kommer direkt friin hemlandet. fiircsli1s 
att polismyndighet skall kunna avvisa dem tillbaka till inreselandet. om 
den som iir flykting uppcnhart har skydd diir. I de fall d<i en polismyndighet 
har bedömt en utliinnings ptlst~ienden som uppenbart oriktiim o<.:h därför 
avi isat honom. skall han ha möjlighet att understiilla den bedömningen 
SIV:s prövning före verkst;dlighelen för att SIV skall kunna inhibera 
dL·nna. I allmiinhet skall utliinningen under tiden hiillas i förvar. 

Fiirslaget atl polisen liksom hitlills skall kunna 1111derlti1a 1111d1·r.11ii//11i11g 

niir piistiienden (lm förföljelse iir uppenbart oriktigt lämnas utan uttry<.:klig 
erinran av llertalcl remissinstanser. RPS framh~tller emellertid alt de svf1-
righctcr som redan i dag fiireligger för polismyndigheten att avgöra om 
understiillning skall ske kommer att best<!. Det giiller inte i första hand 
sv{1righcten att avgiira vad som iir ··uppenbart oriktigt .. i fräga om politiskt 
tlvktingskap utan vad som är att anse som ··politiska förhällanden·· o<.:h 
vilka omstiindigheter -;om iir av sådan heskaffenhct att de kan .. liimnas 
uwn avseende ... Begrcrret .. diskriminering av allvarlig art·· i J~ ~ lagflir
slaget inneh{1llcr samma subjektiva kriterier och kan därför komma att 
viilla tolknini.;,sviirigheter. Det är därför enligt RPS i.inskviirt all ett utta
lande görs i propositionen om vad som iir att anse som diskriminering och 
vad som fordras för att diskrimineringen skall anses vara av .. allvarlig 
art"'. Adrnl.:a1.1·1111zfimde1 siiger sig i avsaknad av bättre förslag dela kom
mittens urpfattning att polisen fiir hesluta om avvisning vid helt ogrundade 
asylanspdk. LO tillstyrker de av kommitten föreslagna underställnings
regh:rna vid avvisningssituationer. Förslaget sägs inncbiira ett förstärkt 
skydd för flykting mot alt bli avvisad. Den senare tidens ifr{1gasiittanden av 
polismyndighetens handläggning av llyktingiirenden vid griinsen bör enligt 
LO hiirigenom kunna undanröjas. Enligt RRV:s mening finns det emeller
tid en urrcnhar risk för att det föreslagna hesviirsförfarandet kommer att 
utnyttjas av alla som känner till den svenska utlänningslagstiftningcn. Det 
sakskiil som kommitten anför mot ahsolut understiillningsplikt. nämligen 
att den skulle kunna missbrukas. kan enligt RRV:s uppfattning ocksi\ 
anföras mot det förenklade besvärsförfarande som kommitten föreslår. I 
praktiken torde detta leda till ett förhållande som liknar absolut undcrstiill
ningsplikt. Mot den bakgrunden bör enligt RRV:s mening andra lösningar 
övervägas. En s{1dan lösning skulle kunna vara att SlV pla<.:erar viss 
personal som utreder alla avvisningsiirenden vid de mera frekventerade 
gränsstationerna. Även bland de remissinstanser som godtar att polisen far 
avvisa i den nämnda situationen höjs dock kritiska röster mot kommittens 
anvisningar om hur umlerställningsregeln praktiskt skall tillämpas. 

Åtskilliga remissinstanser tar emellertid avstånd från tanken att polis-
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myndighd 11;ig1msin skall fo undcrl;ita att undcrstiilla SI V en asylansiik;111 
eller en ansökan att fii stanna pii grund av politisk-humanitiir;1 sbl. TC'O 
anser s{1lunda fr~m principiella utgiingspunktcr alt SIV alltid hor fatta 
beslut niir politiska sk:il iiheropas. Organisationen tilliiggcr att miijliglK·ten 
att hegiira SIV:s övcrprövning av polisens hcdiimning kommer att utnyll
jas i st1dan utstriickning att det redan av det skiilct ;ir bcfnµat att ha cn 
absolut undersUillningsregcl. 

Av TCU:s yttrande framgf1r att iivcn 1'0/isliirh1111dl'l -;t;illcr sig negativt 
till all polisen liksom hittills skall ha nitgnn hcslutsfunkti1111 i samband m1~d 

asylansökningar. 
De ideella organisationer med anknytning till tlykting- uch invandrarfril

gor som har yttrat sig anser genomg<icnde. att en strikt understiillningsrc
gel biir införas. lkt giillcr bl. a. St'<'lls/..11 Jfodu l\.orsct. S1·1•11.1/..u /lrkti11gn)
t!c1 och Chile/..0111111itfr11. En bidragande orsak till dnas '<li1ndpunkt iir att 
de finner kommittens bedömning av begreppet "'uppenbart oriktig!" oac
ceptabel (se hetiinkandet s. 128 och 129). Man menar att förslaget liigger i 
polisens hand all giira sviira bedömning.ar nm förhi1llandena i dm a . .;ylsii
kamks hemland och diirmed st1Jana llyktingskapsbediinrningar som enbart 
ankommer pt1 SIV. A1111H'.l'/.1· /11tcmatio11al siiger exempelvis att begreppet 
'"uppenbart oriktigt"' har getts en ny och ur spriikligt juridisk synpunkt och 
riittssiikerhetssynpunkt oacceptabel innebörd. Om polismyndigheterna ges 
möjlighet att tolka "uppenhart oriktigt'' p{1 detta siitt hetyder det att en 
hetyJligt större del av llyktingskapsprövningen liiggs pf1 polismyndigheter
na. Dessa ges dii räll att mot bakgrund av tillstitndspraxis göra en prelimi
niir hedömning av de asylsökandes möjligheter att fil stanna i landet och 
utifriin denna fatta avvisningsbeslut. 

Srrnska JWda Korset framhäller att det med de ofta snabha och genom
gripande politiska föriindringar som sker i viirlden idag iir tveksamt. om 
polismyndigheten besitter siidana kunskaper om förhiillandena i respektive 
land alt en sädan bedömning iir möjlig. Kommittens indelning i "Hinder diir 
det iir kiint att det förekommer förföljelse .. respektive "hinder diir det 
siivitt är kiint ingen fö1i'öljelse förekommer"' ger föga ledning. dii ~{1dan 
kunskap snabbt kan vara föriildrad. S1·c11skc1 .fh/..1i11griid1•1 anför att man 
med en generell underställningsregel uppnär. att polisens prövning. av 
friigan om utliinning.ens skäl tir uppenhart oriktiga bortfaller. Utliinningen 
för riilt till juridiskt biträde och den utredning som ligger till grund för 
hcslutet hlir fullständig.. Enligt flykting.rildet kan inte nog understrykas 
vikten av alt lagen utformas så att risken för felaktiga avvisningsheslut i 
politiska iirenden hegränsas i största miin. Ett felaktigt beslut om avvisning 
kan få synnerligen allvarliga följder för utliinningen. Mot en siidan ordning 
har inviints, att den kommer att misshrukas av ett stort antal utliinnin!!ar 
och pil sil sätt viisentligt öka myndigheternas arhetshörda. Flyktingri'tdet 
anser att dessa farhägor iir ogrundade och anser att de oliigenheter som kan 
uppstå kommer att bli av ringa omfattning. och av övcrghende natur. En 
fördel med flyktingrådets förslag anges vara alt invandrarverkets hand
läggning av inhibitionsärenden bortfallt:r och att nilgon jourtjiinst inte 
behöver inrättas. Även polisens arbetsbörda underlättas. Ett alternativt 
mcn mindre ingripande förslag skulle vara att införa en generell skyldighet 
för SI V att pröva polisens avvisningsbeslut innan verkstiillighet filr ske. 

Kommittens förslag att polismyndigheten skall underlåta understiillning. 
när en utlänning {1beropar politisk-humanitära skäl och kommcr friin ett 
tredje land som skyddar flykting.ar. har iiven det hil.rt kritiserats av främst 
samma re111issinsta11scr. medan de myndigheter som hörts i allmänhet 



Prop. 1979/80: % 188 

bmnar fi.>rslagct uwn erinran. Lktsamma g;ilkr fi"irslagct att regeringen i 
fraga prn dl·nna grupp fiir fl"ire,k:-iva att undersliillning inte skall ske. lk 
kriti'>b remissinstansnna framhitllt:r hl. a. del nr:1ttvisa i all de som h;1r 
r;id att re-;a dir..:kt till S\·erige for en förm;\nligare behandling. Sc1<·ia/s1.1.,-d
s1·11 anfiir n:empelvis fiil_iande: lk utl;inningar. som har politiska och 
ckonomisk;1 mi'ijlighetLT att llvga direkt till Svcrige. kumrnLT pi1 detta siitt 
;111 pri<iriter<t'. 1·ilket ocks;i innd1iir all -;lumpen kan avg.iira vilk;1 SlHll 

k.11nr11cr ;1tt fa ett n;ellt skydd vid griinsen. Det viktig;1 iirju inte alt n;igon 
grurr inte far en stiirre riitt iin n:1gon annan att stanna i Sverige utan all alla 
f:ir samma riitt till skydd mot att <'1tnsiindas till sitt hemlanu. Socialslvrel
sen ansn d;irfiir ;111 -;iivill llyktingar som personer vilka ;iheropar politiskt
hu111;1111ti1r;1 skiil endast skall fi1 siindas tillbaka till tredje land om det finns 
g;iranticr fiir :1tt de inte siinds vidare till ett land diir de löper rish: for 
politisk fiirfi.il_ielse eller annan allvarlig. diskriminering. Ftt stadgandc h~ir-
0111 hiir foras in i lagtexten eller i va~je fall h:lart frarngft av motivuttalan
dena. D;irutl'iver hiir siigas att aven om en llykting kan S:indas tillbaka till 
tred.ie land hör si1 intc ske om han har familje- eller annan starh: anknytning 
till Svaigc. I -.;iuana fäll hör hediimning av llykting.sh:apet göra' i Sverige. 
S1•c111skt1 riks/i'ir/J1111.!er menar al\ 1it1varande unders\~illningsreglcr. riitt 
tifömpade. erbjuder el! gott skydd fiir den politisk-humanitiira gruppen. 

I detta sammanhang finns anledning alt hiinvisa till följande u11alande av 
SI\": 

Om en utlimning i dag kommer hit friin elt konventionslaml och anför 
p,.11iti'>ka sbl mol all äterviinda till hemlandd. företar polismyndighet 
utredning. Finner plilismyndigheten all 2 * andra stycke\ Utll. iir till
liimplig avvi~as 11lliinningen till det land varifriin han anliint. Bedömer 
mynuighe\en i'1 andra siuan all skiilen är sitdana som siigs i samma 
paragrafs tredje stycke kan omeuelhar avvisning inte ske. eftersom en si1 
kallad B-llykting intc ;ir garanterad skydd mnt vidarcs;imlning till hem
landet. Polismyndigheten har hiir försatts i en sv~ir - och inte avsedd -
situation. Den tvingas \a sliillning i sak. vilket den saknar kompetens för. 
riir alt fa en snabb llCh rationell hanuHiggning av fall som dessa skulle 
det kriivas L'll lokal organisation av kvalificerade utredare under SI V. 
niigo\ som inte finns i dag. 

U LK:s förslag innebiir att direktavvi~;nir.g skall kunna ske till konvcn
tion,;land. oavselt ,1m utliinningen iir flykting eller endast har humanitiira 
sbl av r11li1isk art. Den senare kategorin far siiledes elt försvagat skydd. 
Detta skall ses m(1t bakgrund av alt regeringen reuan i dag kan unuanröja 
skydde\ beträffande s. k. B-llyktingar och dessutom har anviinl sig av 
denna möjlighet. Om man skulle vilja ha kvar ett oföriindrat skydd för 
dl'nna grupp och samtidigt följa U LK:s lörslag. kriivs uen ovan angivna 
loh:ala organisationen. 

SIV har inget att erinra mol att niimnda kategori f{ir ett ofiiramlral 
sh:ydd till den kostnad rn starkt utbyggd organisation skulle medföra. 
A vµiir;inde iir emellertid vilket ansvar Sverige iir berett all ta för den 
som anliinuer hit av orsaker med politisk bakgrund utan all vara flykting. 
DL'\ta har LI L K inte haft mandat al\ bt:handla. V crkl!t har i det föregäen
de frarnhiillit att det giirna ser att en utredning för översyn av riktlinjerna 
fiir invandringspolitiken h:ommer till stfmd. 1%8 f1rs riktlinjer hiinrör sig 
till en helt annan invandringssituation iin den vi h<tr idag. 

I avvaktan p<I att en silclan utredning kommer till s\{md godtar SIV 
ULK:s förslag i denna del. 

/\ v det som sagts om direktavvisning till konventionslanu torde följa 
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att SIV. om forslagd genomftirs. regelmiissigt kommer att avslii inhihi
tionsansökningar rörande avvisningsheslut fattade t. ex. i Skiineham
narna. Avvisningar diirifriin sker normalt till konventionsland. Om inte 
SIV:s resurser skall tas i anspriik i l{111gt större omfattning iin vad ULK 
har filrmodat. s<'t iir det ön sk viirt att regeringen ges möjlighet att fiireskri
va siirskilda undantag fri111 möjligheten att hegiira inhibition av verkstiil
ligheten. 

;\frianda pekar pii att svärighctcn att lösa understiillningsfrilgan hctrMfan
de di:n politisk-humanitiira gruppen hiinger samman med att B-nyktingde
linitionen har tagits bort. Om en klar forsiimring skall undvikas. för man 
viilja mellan att undcrstiilla alla fall eller att iltcrinföra den nuvarande 
definitionen i 2 ~tredje stycki:t Ut IL. Understiillningsregeln bör enligt hans 
mening vara absolut. 

Som nämnts inledningsvis har kommittens förslag. att SI V skall kunna 
omgiiende överpröva polismyndighets avvisningsbeslut. fött ett mycket 
positivt mottagande av rcmissinstanserna. Det giillcr inte minst .tlvk1ing
orgw1isati1111em11. Det fr:imh~ills i !lera yttranden att den nykonstruktionen 
innebär en ökad riittssiikerhet för den som söker asyl. 

Kam11111rrii11cn i Stockholm finner förslaget viil avviigt och tillstvrk.:r 
det. RPS. som i princip ansluter sig till förslaget. ifrilgasiitter dock starkt 
om den föreslagna ordningen hör gälla vid avvisning till annat nordiskt 
land. RPS anför: 

P{i grund av den relativt stora frekvensen av avvisningsbeslut i sam
band med stickprovskontrollen kan ett utbrett missbruk av understiill
ningsgrunderna i 32 ~ komma att utvecklas som i sin tur kan leda till 
stora praktiska problem i samband med det mer eller mindre obligatoris
ka förvaret - i synm:rhct när barn iir inblandade. Vidar.: skulle behov 
uppstä av mera resurskri\vande utredningar för att ligga till grund för 
SIV s beslut i besviirsiircndet. RPS anser att hesvärsreglerna i 80 ~andra 
stycket inte skall giilla vid verkställighet till annat nordiskt land. 

Lii11sstyrd.1·c11 i Malmii/111s lii11 och polisstyre/sen i Malmii polisdistrikt 
framhåller att det inte kan accepteras att en utliinning med äterrescförbud. 
som kommer frän ett västeurop.:iskt land och som uppenbarligen inte iir 
flykting. inte skall kunna avvisas direkt tillbaka utan n[1gon prövning av 
SIV. Ui11s.1tyrcl.1·c11 i Stockholm.1 lii11 antar att förslaget. om det genomförs. 
inte fär nägon större praktisk betydelse. Att kunna hävda att en ansökan 
om asyl är uppenbart oriktig måste nämligen vara i det närmaste ogörligt 
för andra myndigheter iin sådana som iir insatta i olika liinders politiska 
förhållanden. 

Flera remiss instanser. diiribland adl'of..111sa11(/i111de1. underst ryker vik
ten av att SIV:s prövning klart hegriinsas till lhigan om utlänningens 
påstående iir uppenbart oriktigt. Någon materiell prövning for inte ske i 
detta skede. Denna skall i förekommande fall ske under normala förhrlllan
den sedan verkställigheten har stoppats. 

Melander framhåller att det här iir fråga om ett särskilt hesvärsforl·a
rande vid sidan av ordinarie besviir. Detta hör klart framgå. Det hör 
övervägas att låta liinsrätt i stället för SI V överpröva beslutet. 

Sl'cnska Riida Korset och S1·c11.1·ka .tlrkti11grildl'1 föreslår att utliinningar 
iiven i den nu berörda situationen skall ha rätt till offentligt biträde. 

Om sålunda prövningsförfarandet tillstyrks. gäller motsatsen ifråga om 
förslaget att uthinningen skall hidlas i förvar under väntetiden utan rätt att 
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klaga liver flirvarsbcslutct. Niigr<1 rcmissinstansi:r godtar fiirsla):!i:t. I>i:t 
giilkr bl. a. /ii11sstvrd.1·c11 i Stoc/.;ho/111. SI\· och hi111i1111/i·1/rcl.1.1/rrdso1. 
SIV anser dl1ck alt hi:sviir skall kunna för.is. 

Andra reagerar starkt i:mot fl.irslagct. HI. a. k11111111111Tiill1•11 i Str1ckho/111 
11ndi:rstryker att hesviirsriitt mask införas. Ad1·11/.;111so111.fi111d1·1. ;\11111c·s11· 

lntC'm11rio1111/ och 1\fr/011cfrr framhilller att fiirslaget stilr i strid nH>t bl. a. 
Europakonventionen i>m miinskliga riittighctcr. S;>t111.1L1 riks/()r/>1111dl't 
menar att hestiimmelsi:n iir ""absurd"" och strider mot vi1sterliindska ri1tts
prim:ipL'r. F/_1·kti11gr1id<"1 siigcr sig finna skiil till allvarlig kritik n:dan mot 
nuv<iramlc förvarspraxis. Ä \"en S1·c11.1/it1 Uiid11 l\11r.1c'I motsiitti:r .sig forsla
gi:t l>Ch anser att förvar hör hegriinsas till vad som iir absolut niidviindigt. 

Slutligen bör nämnas att nilg.ra remissinstansn argumenkrar for en 
liberalari: hilllning frän svensk sida vid tilliimpning. av principen om ""forsla 
asylland""_ S\"l·nska Riida l\or.1et anför s<ilunda: 

I di:n internationdia diskussioni:n har 11ri11ci111•11 0111 .fi"ir.1·1t1 11.n·l/1111d 
kommit att framstil som just motsatsen till vad den en g<ing var tiinkt. 
Friin att ha tillkommit som i:n skyldighet for det ft"ir-;ta asyllandet att ta 
emot en flykting och pröva hans sak_ har det alltmer kommit att bli ett 
verksamt instrument för det 3:e landet att neka en pri"ivning av flykting
skapet. oberoende av om flyktingen har siirskilda skiil - t. ex. anknyt
ning till det landet. De olika liindernas divergerande tolkning av 
tlyktingdelinitioner har starkt bidragit till att skapa detta tillst<ind. För 
Sveriges vidkommande horde det vara sjiilvklart att gii före och finna 
lösningar som tillglldoser önskcmi"llet om en uppmjukning av första 
asyllandsprincipen. Viirt geografiska liige. klimat och allmiinna kultur
mönster gör all en massiv utomeuropeisk invandring inte frnmsl<ir som 
siirskilt sannolik. Erfarenheterna av 1970-talets llyktinginvandring tyder 
pf1 att det friimst iir grupper som inte crhjuds skydd i den egna kultur
kretsen. respektive de som redan har niigon relation. t. ex. anhörig i 
Sverige. som söker ~ig hit. 

A,fro/.;uts1111~fi111det menar Jikasi1 <tll den enda lösningen för vilr del iir att 
Sverige tar initiativet och mjukar upp praxis. 

Formerna för avlägsnande a\· en utlänning 

A 1'l"i.111ing 

Prostit111io11.rntred11i11ge11 tar upp förslaget att liita avvisningsgrundi:n i 
19 ~ första stycket 3 Ut IL utg{1. eftersom avvisning p{1 grund av prostitu
tion kan ske även med stiid av ut visningsgrund ::! t utliinning. som kan antas 
inte försö1ja sig iirligll. Utredningen anff>r: 

Prostitutionsutredningen delar kommittens mening att avvisning iiven 
i fortsiittningen bör kunna ske d{1 förhiillanden jiimlikt 19 * :!l och Jl 
föreligger. Utredningen vill diiremot uttrycka tvivel om Himpligheti:n av 
att iindra lagtexten df1 någllll iindring i sak inte i1syftas. Att ta bort en 
lagbestämmelse samtidigt snm dt:t i motiven siigs att den sakligt sett 
skall vara kvar kan ge upphov till missförst[111d och friimjar inte enkelhet 
och klarhi:t. Vad som avses hör liksom hittills klart framg{l av lagen. 
Mycket talar ocksä fiir den uppfattning som de norska sakkunniga i den 
nordiska kommitten framfört heträffande en liknande siirbestämmelsi: i 
norsk lag. niimligen att den kan ha en sjiilvstiindig betydelse och att den 
di\rför inte utan vidare bör slopas. 
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Fk:rtalel sakkunniga inom prostitutionsutredningrn tillstyrker diir
emol utli111ningslagkommittens fiirslag till avvisningsgrunder. 

i\ v kommittens förslag iir det i (ivrigt i huvudsak t vii som heri\rs av 
remissinstanserna. Dt'\ ena iir förslaget att under beniimningrn utYisning 
tly11;1 iiv.:r de s. k. langa avvisningarna till SIV. Det andra iir förslaget om 
jterresef"iirhud. 

SIV avst\Tker förslaget att de liinga avvisningarna förs iiver p[1 invand
ran·erket. Verket anser att detta ~kulle medföra en onödig fiirdriijning av 
dessa iirenJens handhiggning och fiimnlar att nuvarande svstem hihehiills. 
SIV kan inte fiirst<i annat iin att fiirslaget skulle innehiira en i milnga fall 
liingre handbggningstid och diirmed iikade samhiillskostnader. Nuvarande 
system innehiilk:r inte siimre riittssiikerhet iin förslagets. eftersom avvis
ningsbesluten kan iivnklagas hos verket. Om dessa anvisningar skulle 
liiggas över pii SIV. skulle det medföra en viss iikad helastning pi·i verket. 
Samma instiillning inlar ffrrn poli.1·my111/i~he1('r. De framhiiller att uthin
ningar slJm avvisas under tremiinadersperioden är fiirh{illandevis mimga 
och att de i stor utstriickning avger nöjdförklaring. Hamlliiggningcn g:1r 
dii1för smidigt. Förslaget skulle fä till följd liingre viintetider och större 
omgiing. Fiirvar skulle ofta aktualiseras. Rl'S har samma uppfattning. 
Styrelsen säger i detta sammanhang bl. a. att antalet forvarsfall kommer att 
iika i dessa iirendcn diir polismyndigheten inte iir heslutande myndighet. 
Det iir diirfiir angcliigct all uttalande görs i lagpropositionen om vem som 
itr "handliiggande myndighet ... siivida inte lagtexten kan utformas så alt 
klarhet erhiills pii denna punkt. 1'11/isstvrclsc11 i Giitl'horg.1· p11/isdis1rik1 
förcslfir att SIV vid heslut om avvisning eller s[1dan utvisning som enligt 
förslaget triider i stiillet för avvisning eller förpassning skall fä förordna om 
omedelbar verkstiillighet. Det hör inte ff1 ske när utliinningen [1beropar 
förföljelse eller diskriminering. Förslaget siigs ligga i linje med att UT i 
framtiden skall siikas före inresan. 

I fri\.ga om möjligheten att förena ett avvisningsbeslut med ett iiterrese
förhud anför J I\. att konstruktionen med förhud att iltervända hit ter sig 
niigot egendomlig. eftersom avvisning syftar till att hindra utliinningen att 
över huvud laget komma in i landet. Han stiiller sig för övrigt tveksam till 
behovet av hestiimmelsen. Även Afrlt111dt•r anser att motivet för möjlighe
ten till ilterreseförbud iir svagt. Införs en s~idan möjlighet hör polismyn
dighet ges riitt att upphiiva förbudet. eftersom myndigheten ju föreslils rn 
riitta ett felaktigt heslut. SIV anser att del inte bör finnas möjlighet att 
koppla ett {iterrescförbud till ett avvisningsheslut. Ett sådant iiterreseför
hud skulle avse en trcm;inadersperiod. Verket menar alt det med hiinsyn 
till den korta tiden skulle uppstii sdrigheter att hinna fii ut information om 
förbudet. vilket sker i tilliigg till den s. k. U-hoken. Verket iir dessutom av 
den meningen att antalet fall diir ett iltcrreseförhud skulle vara motiverat iir 
mycket fii. Soci11/.1·1.wdsc11 anför att fltcrresefiirhudct för speciella konse
kvenser for "spontanflyktingarna". En person kan ha avvisats friln Sveri
ge till tredje land peh diirithin återsiints till hemlandet. Om han t1tcrviinder 
till Sverige. föreligger risk för att någon ny prövning inte kommer till stånd 
av fri\gan huruvida han har riilt att stanna i landet. Genom förbudet om 
f1terresa till Sverige kan tredje land ocksfi komma att viigra personen att fö 
resa till Sverige i ~liillet för lill hemlandet. trots att Sverige vid en förnyad 
prövning kanske skulle hetrakla honom som flykting. 

Bl. a. Rl'S och 11ägm poli.rn1y11dight'ler tillstyrker förslaget. En poli~
myndighet anser att praktiska skäl talar for. att till ett avvisningsbeslut 
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automatiskt knyts ett förhud att illlirn en \'lss tid. minst sex rn;inadcr. 
i1krviinda till Sverige. Det iir enligt myndigheten inte ovanligt att en 
avvisad utliinning fi.irsi\kcr ta sig in i Sverige kort tid efter ett avvisnings
heslut. Om <irskilda skiil föreligger hör förhudet kunna slopas. En annan 
;mser att hcstiimmcls~·n kan antas verka all.:rh~illandc pii den som avser att 
!~1 sig 1.ill V<lrt land for a\\ hosiilla sig diir. Rl'S framhäller all det finns risk 
for en alllfiir skiflande praxis hctr:iffandc fiirhudstidcns liingd. Det iir 
diirfiir angeliiget att en iivn: tidsgriins - fiirslagsvis sex miinader - anges i 
paragrafrn. Lii11.1·iiklagurc11 i Norrho11e11.1 hin pek<1r pii att övertriidelse av 
fiirhudct inte har straffsanktionerats. Nc/gru 1>0/i.1111.1'11clighcra förordar all 
iitcrn.:seforbud skall fii meddelas iiven utan all ··siirskilda skid"' fiireligger. 

RPS, SJ\" och 11tlgrt1 f'O/i.1·mv11clighl'tl'r föreslår i della sammanhang att 
en utl;inning som inte har inresehehandlats skall kunna avvisas i samhand 
med att han p<hriiffas. iiven om detta sker senare iin tre miinader friln 
inresan. Rl'S anför i detta hiinseende: 

Erfarenheterna av Je iindringar av 21 och 57 ** l!t J L som triiddt' i 
tilliimpning den I juli JlJ77 iir inte enbart goda. I praktiken har iindringar
na fatt till fiiljd att ett stort antal utlänningar vall att h~llla sig undan 
liingre tid im tre m[1nader i stiillet för tidigare ett tiotal dagar. Det iir 
orimligt att en utliinning s\1m vistats i landet illegalt under en längre tid 
skall kunna tvinga fram tids- och kostnadskriivande utredningar samt 
heslucs- och hesviirsomgi\ngar i cl! ärende som i annat fall skulle ha 
kunnat slutföras pä kort tid. RPS har diirför den bestiimda uppfattningen 
alt den i .~O ~angivna lidsgriinsen ""tre miinader efter ankomsten"" skall 
slopa~. Det iir mi~iligt att en sådan ordning kan leda till att vissa grupper 
av utliinningar i ökande omfallning kommer all "tappa" sina passhand
lingar och diirigenom i förekommande fall forsv~1ra eller omöjliggöra 
verk\tiillighet av avliigsnandebeslut. Eftersom "förlust" av passhand
ling redan nu utgör ett prohlem är det nödvändigt all liverviiga införan
det av särskilda regler i det fall en utlänning uppger sig ha ""tappat"· 
passet men uppgiften framstår som mindre trovärdig, 

Polissrwclsc11 i Ma/111ii polisJistrikt tror att ett slopande av tidsbegräns
ningen skulle leda till att anmiilan till polisen sker vid en tidigare tidpunkt 
iin lllL Nilgrn re111issi11.~1u11ser föreslär en förhingning av perioden till sex 
miinader resp. ett eller tre i\r. 

Den föreslagna möjligheten för en polismyndighet all själv rätta ett 
avvisningsheslut har hiilsats med tillfredsstiillelse av n<°1gra remissinstan
ser. bl. a. polisstyrelserna i Ma/111ii, Motala och Trdlchorg.1· polisdi~trikt. 
Kritik kommer frän nt1gra flyktingorganisationer. som ser en fara i att 
polisen ff1r riitta hes lut som visar sig felaktigt. Därigenom kommer beslutet 
inte under högre myndighets prövning. 

Fiirpass11i 11g 

Remissinstanserna har i allmiinhet himnat förslagen utan kommentar. 
Mdu11dcr argumenterar för att förpassning bör beslutas vid vägrat till
stånd. endast niir synnerliga skiil föreligger, Aterrescförbud skall liksom 
nu ges bara niir det föreligger siirskilda skiil. 1:11 poli.1·111y11dighc1 foreslf1r att 
förhudstiden normalt blir ett iir, 

Sk11/ii1'i'rstyrd.1·c11 vill understryka att tillbörlig hiinsyn vid förpassning 
milste tas till situationen för harn som gf1r i skolan. 
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I-"iin·i.111i11g 
Kommittens förslag att bta allmiin domstol även i fortsiittningen hesluta 

om avliigsnandc pii grund av brott har vunnit allmiint gillande. 
De föreslaµna hcgriinsningarna av möjligheten till förvisning av invand

rare har i allmiinhet godtagits av remissinstanscrna. RÅ siiger sig finna den 
föreslagna tidsgriinst:n p[i tre iir fiir utliinning som inte iir nordisk rncdhor
gare lh.:h som inlt.! har permanent uppehällstillstiind sedan minst ett iir vara 
lämplig. Den iiverensstiimmer med tidsgriinsen för kommunal röstriitt m:h 
valbarhet i kommunalval. Eftersom invandrare i detta hiinscende jiimstiills 
med svensk~t medborgare efter tre ;irs vistdse hiir. anser han det otillfreds
ställande att man kan ut,·isa en utliinning som har vistats hiir liingre iin tre 
;lr. iiven om det inte föreligger synnerliga skäl. l\rimi11all'ård1·.1·t.\'l'clsl'11 ser 
positivt p~i att skyddet för invandrarna stiirks. /,() hiilsar förslaget med 
tillfredsstiillelsc. Fiirslaget bör enligt LO ses som en konsekvens av den 
under senare iir förda politiken. Fiirslaget ger en ökad trygghet for de 
invandrare och invandrarharn som väljer att bibch{1lla medborgarskap i sitt 
ursprungsland. I .0 vill dock understryka. i likhet med kommitten. all 

nt1got förstiirkt riittsskydd fi.ir utliinningar som beµår hrott under tillfälligt 
hcsiik i landet icke iir önskviirt. Flv/.:tingrädet ~äger sig vilja g{t ännu liingrc 
när det giillcr att inskränka förvisningsmiijligheten. Man anser att förvis
ningen är ett inhumant straff som inte hör hemma i ett demokratiskt 
rättssystcm. Vad giiller nordiska mcdhorgare menar /.:rimi11a/i·llrd.1·.1·t.\Td
sn1, att för\'isningsmöjligheten borde kunna avskaffas. RÅ tycker att det i 
och for sig vore iinskvärt att helt avskaffa möjligheten att utvisa nordiska 
medhorgare pa grund av brott med hänsyn till den nordiska gemenskapen 
och frånvaron av griinskontroll mellan de nordiska liinderna. Det förutsät
ter emelkrtid inte bara en samordnad invandringspolitik utan även en 
enhetlig kriminalpolitik. Eftersom dessa förutsiittningar saknas anser han 
sig bi.ira biträda kommittens förslag. 

Nflgra rernissinstanser motsätter sig emellertid förslaget. Ö1·erå/.:lagaren 
i Giitehorgs ä/.:/agardistrif.:t framhäller att Sverige är attraktivt för många 
brottslingar och anser det därför tveksamt om förvisningsmöjligheterna 
hi)r inskränkas som skett. Han anför vidare: 

För dt:n utlänning som visat sådan skötsamhet att han erh(tllit perma
nent uppchitllstillstftnd inträder sälunda förstiirkt skydd mot förvisning 
fiirhfdlandevis snahht. Förslaget kommer då att omfatta den kategori 
som ej inom femärsgränscn kan iiberopa permam:nt uppehållstillstånd 
sedan minst ett år. vilket hl. a. kan hero pä att de bedömts som hrottshe
niigna och dii1il.)r viigrats siidant tillstånd. Myndigheterna har alltsft 
betriiffande dessa utliinningar ansett att de inte utan förhehåll kan accep
teras här i landet. Jag kan med bakgrund mot detta ej anse att det är 
hefogat att - som föreslagits - siinka gränsen för synnerliga skäl från 
fem till tre i'tr. Detta även om man vill framkalla en attitydförändring i 
samhiillt:t. Den som ständigt gör sig skyldig till brott av typen stöld. 
misshanckl och narkotikabrott bör enligt min mening inte skyddas redan 
efter tre ;lr. särskilt inte när möjligheterna till avlägsnande på grund av 
asocialitet kraftigt hegränsas enligt förslaget. 

I friiga om nordbor föresliir länsåklagarcn att en tidsgräns införs som är 
kortare än för icke-nordbor. Ö\'(·rä/.:laRaren i Malmii å/.:hiRardistrikt anser 
inte att det finns anledning att behandla nordbor förmånligare än andra. En 
negativ hållning intas iiven av några andra ä/.:lai;:armyndigheter. 
13 Riksda}?l'fl 1979180. I sam/. Nr 96 
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l'oli.\.\1.'Tds1'11 i Nol'l'ki111i11g.1· f'O/isdistrikt anser nuvarande avv;igning 
mellan utliinningl.'.n-; 1'ch medborgarna-; intrl.'.ssl.'.n riktig och motsiitkr sig 
en iindring. l'o/is.\l.\'/"ds1·11illdsi11ghorgs1>oli.1dis1rik1 menar all en nordbo 
som genom upprepad hniltslighcl visat all han inte vill anpassa sig till 
Sverige skall kunna förvisas. 

I fritg.in \lm domstolen skall beakta del men som förvisningen innehiir 
gftr meningarna isiir. En viss nsiikerht'l r;lder ocks~\ i fn\gan om inte menet 
iiven enligt kommillens förslag korrnnn all beaktas .. hakviigcn"'. RA. anser 
alt kl>mmitkns förslag all avskaffa hestiimmclsen nm all domstolarna skall 
beakta dl:! men som kan uppstit vid utvisningen har mindre betydelse. 
Domstolarna skall it1en utan denna siirskilda regel bl.'.sluta om en samlad 
reaktion p;"\ den aktuella brollsligheten i del enskilda fallet och torde enligt 
RA diirvid iiven böra viiga in utvisningen. Genom kommillcns förslag om 
llyktingfiirklaring kommer de allra tlesla beslut om utvisning pi\ grund av 
brott att kunna vcrksUillas. Pii grund hiirav anser Ri\ att det inte föreligger 
behov av nfigon omprövningsregel avseende piifiil_jden i de fo fall df1 utvis
ning inte kan verkst:illas. 

;\ v de remissinstanser som i övrigt har yttrat sig fiirordar ett stort antal. 
att hiinsyn iivcn i fortsiittningen tas till menet. Man framhi1ller i likhet med 
RÄ. att beslut om utvisning pa grund av brott i framtiden endast aktualise
ra' betriiffandc den som inte har förklarats som tlykting oc.h att de situa
tioner diir ett hiinsynstagandc till menet kan leda till oriittvisnr genom att 
verkstiillighet inte kan skt' kommer att bli i'ii. De n;imnda remissinstanser
na har den i\sikten att fiirvisningen i allmiinhet utgör ett betydande men för 
utliinningen. En ytterligare aspekt framför kri111i1111!i·<ird1·s1_,.,.efe11: 

Aven i frftga om stralTverkstiilligheten som siidan blir den utvisade 
siimre stiilld iin en i övrigt jiimforhar svensk intagen. 1-liinsyn mi1ste 
under verkstiillighctcn tas till den förcstiiende utvisningen. Permissioner 
och andra vistelser utanför anstalten snm eljest ing{1r som normalt led i 
verksliilligheten. kan oftast inte llll'dges, ej heller placering i öppen 
anstalt. när s;i eljest skulle kunna ske. För den kategori som skulle 
komma ifri\ga, ll!l\ fiirslaget genomförs. innehiir det en försiimring _iiim
fört med nuvarande fiirhällanden. Andra strävanden ptl straffrättsområ
det giir fiir niirvarande i motsatt riktning. De oliigenheter ur riittviscsyn
punkt som anfi.>rts som ett skiil för iindrad ordning torde vidare med de 
föreslagna iindringarna i iivrigt minska fortsiittningsvis. I förbigäendc 
kan niimnas, att styrelsen inte har nägot allmänt intryck av att de 
svenska intagna upplever det -;om oriitt vist, om en förvisningsdiimd 
.. kommer undan .. med kortare straff och i verkställighetsskedct slipper 
förvisningen. Tviirtom visar mi\nga svenska intagna en solidaritet med 
de utliindska och protesterar stundom mot vad som uppfattas som en 
negativ siirbehandling av dessa. 

Sl'crigl's i/0111ari:fl>rh1111d tar upp frägan hur man bör fö11"ara när förvis
ning som beaktats vid hcstiimmandc av annan påföljd inte kan verkstiillas. 
Den hiista lösningen iir enligt domareförbundets uppfattning all f1klagare 
får möjlighet all vid domstol yrka omprövning av päföljden. Delta bör 
dock kunna ske endast i flagranta fall. säsom I. ex. då villkorlig dom har 
meddelats den som skulle ha iidömts cl! inte helt kortvarigt fängelsestraff. 
om han ej vore utlänning. 

Flera remissinstanser anser det vara en fördel att frågan om eventuellt 
vcrkstiillighctshinder genom den föreslagna ordningen kan avgöras tidigare 

än nu. 
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r-lirslaget till bestiimmelse om iiterreseförhud tillstyrks. En remissin
stans anför att det tydligare bör framgii att ett tidsbegriinsat fiirbud skall 
vara huvudregel. llmTiitt1·11 .fi'ir \'iistra Srcrige fiiresliir att tre iir blir 
minsta tid medan /ii11stl/.;/11g1m•11 i i'iir111l1111ils liin anser att fem i1r bör giilla 

som minsta tid. 
I huvudsak godtas kommittens iiverviiganden angilende kombinationen 

av avHigsnandcbcs\ut om brntlsp~lföljd. 

Ut1·i.111i11g 

Förslaget att lilla bestiimmclserna om ut visning pil grund av asocialitet i 
29 ~ första stycket 1-4 utgft och i stället inforn en restriktivt utformad 
utvisningsmiijlighet för fall av grov asocialitet tillstyrks av bl. a. SIL 
/iinsstvrd.1·1·11 i Stockholms liin och Srenska lfoda l\11r.1·1·t. Tvii tjitnstcmiin 
hos SIV har anfiirt avvikande mening. JK och ka11111111rriitte11 i Stockholm 
önskar att innebörden av uttrycket ··grovt asocial .. klarliiggs. 

Atskilliga rcmissinstanser motsiitter sig förslaget och menar att kommit
kn har sett alltför optimisti~kt pii möjligheterna att komma till rätta med 
a-.ociala beteenden genom positiva åtgärder. Man vill att ut visning p[i 
grund av bl. a prostitutil1n samt sprit- och drogmissbruk skall få ske oeksf1 i 
fortsättningen. Det gäller bl. a. liinsstyrelsema i Malmiihu.1· och i G1.ite
horg.1· och Boh11.1· liin. Den senare länsstyrelsen säger att liinsriitten under 
ilren 1972- 79 avgjorde 42 utvisningsmål enligt 29 ~första stycket 2 !alko
holmissbruk I ~ich all nöjdförklaring avgavs i 39 fall. 1'11/i.1".1·tvrl'lse11 i Afo/mii 
polisdistrikt redovisar de omfattande insatser man har gjort för att .. röja 
upp i porrträsket och stävja prostitutionen ... Polisstyrelsen säger avslut
ningsvis att eftersom prostitutionen utgör ett led i den organiserade ekono
miska brottsligheten och oftast iir förenad med narkotikamissbruk. bör den 
motarbetas med alla tillgiingliga resurser. Utvisningsinstitutct i dess nuva
rande form iir enligt polisstyrelsen ett verksamt medel fi.ir att förhindra att 
utliindska medborgare ägnar sig åt prostitution. För sutenören torde förlus
ten av sin inkomstkälla innebära en väl st1 kännbar påföljd som ett straff. 
Om utvisning inte hade kunnat ske. skulle mähända den brottsliga verk
samhet som iir förenad med prostitutionen öka i omfattning. Styrelsen 
hetraktar det nuvarande utvisningsinstitutct som ett både humanitärt och 
hrottsförcbyggande instrument som ej hör friinhändas de myndigheter som 
i dag har möjligheter att använda sig av detta. Polis.1·tvrd.1·c11 i Giitehorg.1· 
polisdistrikt säger att den begriinsade anviindningen av utvisning beror på 
personalbrist. Man anför vidare: 

Vad därefter angär frägan huruvida ett asocialt beteende från en utlän
nings sida bör medföra ut visning vill polisstyrelsen pil en punkt företräda 
en annan uppfattning iin kommitten. I vaije fall de personer som avses 
med utvisningsgrunderna I och 2 kan inte anses ha erhållit vad man kan 
kalla invandrarstatus; de har ingen fastare anknytning till riket. I fråga 
om de prostituerade gäller att de allra flesta ägnat sig åt den sortens 
verksamhet redan före ankomsten till riket. Många ambulerar ocksä 
mellan de stora städerna i Norden. De berörda alkohol- och narkotika
missbrukarna kan ej heller i normalfallet anses ha någon fastare anknyt
ning till landet. I den miin de inte redan har problem vid ankomsten till 
landet hemfaller de ganska snart till missbruk och lever i en helt oordnad 
tillvaro. 

Polisstyrelsen redovisar i det följande de risker och de skadeverkningar 
som den aktuella asocialiteten för med sig. Pr1 grund av de bristande 
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resurserna inom socialviirden förekommer enligt "' vrelsL'n i da!! 111gcn 
nykterhetsvi·1rd som kan siigas uppfylla ens hlvgsamma anspri1k pii 'i<id;in 
viird. I nuvarande finansidla liige torde situationen e.i k11mma att fllri1ndras 
inom en mera niirligganJc framtid. Polisstyrelsen vill lHirfor pii det hestam
daste avstyrka. att hcstiimmelsnna 1l!n utvisning_iiimlikt 211 ~ fiirsta stycket 
I m:h 2 Ut IL upphiivs. 

Även nitgra andra remissinslanscr. bland dem lii11s1/l.J11g11rc11 i \ 'iim1-
lam/.1· lii11, motsiitter sig att 29 ~ första stycket I och 2 utgiir. S1·c11sh.u 
ko1111111111f('irh1111det anser att i första hand narkotikamisshrukch betydelse 
som alstrare av destruktiva livsmiljöer iir av stor betydelse. hl. a. for harn 
och ungdom. Samhiillet hör mot bakgrunden av detta inte avhiinda sig 
möjligheten att utvisa dem som genom en -;i1dan destruktiv livsföring kan 
dra andra med sig till undcrgfö1g. Även pr11.11ir111io11.111trcd11i11g1·11 vill av i 
huvudsak de skiil som har niimnts att utvisning .-;kall kunna ske pa de 
grunder som anges i 29 * fiirsw stycket I. lkstiimmelsen siigs utgiira ett 
verksamt medel att minska prostitutionen i Sverige och diiriµerwm ncd
hringa den brottsliga verksamhet som förekommer i det sammanhanget. 
Flertalet sakkunniga i utredningen tillstyrker dock i ett siirskill yttrande 
utliinningslagkommittens förslag. 

S/F och RR\i anser det olämpligt att beslutanderiitten liiggs hos rege
ringen. SIV förordar att liinsriitt liksom nu hcslutar. RRV fiirsliir SIV som 
beslutsmyndighet. 

Tl'r111i110/ogi11 

LiinsstyrdH'll i Ö.l'tt'rgiit/a11d.I' liin, 111/grn liklagar111_\'/uliglil'tl'r och Si·l'l'i
gcs do11wn'.fi'irh11111! ifrågasiitter det Hirnpliga i att avföra termen "fiirvis
ning". som har funnits i 25 år och iir väl inarbetad. Lagstiftningen skulk 
förenkla.,; om begreppet förvisning behölls. I övrigt har förslaget att i 
fortsätlningen anviinda endast "avvisning· och "utvisning·· vunnit rcmiss
instansernas gillande. I olika ordalag framh~dls att de fore~lagna termerna 
har förankring i normalt spräktmrk och att förslaget innehiir en förenkling 
och en förbättring. 

Hcmsii11d11i11g 

Förslaget har allmänt tillstyrkts. Liinsstvre/.1·1'11 i Nc1rrhoT11'11.1· lii11 anser 
det särskilt värdefullt att hemsiindningsinstitutet för soeialhjiilpstagare har 
utmönstrat5. ur lagstiftningen. Uinsstyrclscn har redan under många <lr 
vägrat hemsändning trots att olika sociala centralnämnder i ett flertal 
ärenden föreslagit detta. RRV anser att beslut om hemsiindning bör fattas 
av SIV. Även socialstyrd.1e11 menar att SIV iir den myndighet som hör 
göra en helhetshedömning och besluta i dessa iirenden. Slll.:ialstyrclsen 
anser vidare att möjlighet till tvangsvis hemsiindning inte hör finnas kvar. 
Den möjligheten har enligt styrelsen inte begagnats under senare ar. Slutli
gen framhålls i styrelsens yttrande. att de föreslagna iindringarna i LSPV 
innebär att flera praktiska prohlem får sin lösning. 

Återbrytning 

De flesta remissinstanserna lämnar förslaget utan erinran. M~inga till
styrker uttryckligen förslaget. Dit hör kammarriillen i Sto<"k/10/111. SI\'. 
/iinsstyre/sen i Stockholms län och näi;ra polismy11diglretcr. Kammarriil
ten anför: 
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Kommittens förslag 11m avskaffande av mii_jlighetcn fiir den rnskilJL' 
utliinningen alt hos regningcn ansiika l>m upph;ivandc av lagakrafl
vunna avvisnings- 111..:h flirpassningsheslut tillstyrkes. Förslaget alt even
tuellt nya skiil i siidana iiremkn skall prövas i verkstiillighehiiremkt 
svnes viil avviigl och uppf\llcr tillriickliga riittssiikerhctskrav. Fiirslagct 
n;{1sll' hctraktas som ett av de mest \·iisentliga i den nya lagen fiir att fo 
lill stiind rimliga handliiggningstider utan •tll ge ·l\·kall P•i r~ittssiiker

ht'lskravet. 

SI\" delar i allt viisentligl kommitten..; uppfattning lim iHcrbrytning. 
Tveklöst talar tungt viigande skiil för att i1terbrvtningsreglerna i dess nuva
rande form - utom vad avser förvisning - upphiivs. Det liir enligt verket 
knappast finnas niig11t annat slag av iircnJcn inom statsförvaltningen. i 
vilka det iir möjligt all inom loppet av ni1gra veckor upprl'pade g;lnger fil 
inhibitions- och i\terbrytningsansökningar prövade hos regeringen. 

Linsstyrelsen i Stocklwlms liin ifr{1gasiitter om det finns anledning all ha 
kvar besviirsrätt betriiffande SIV:s beslut i undcrstiillda verkstiillighets
iirenden. Riittssiikerhctskravet iir iivcn utan en siidan ft!llfiiljdsriitt tillriick
ligt hcaktat. 

Ell par remissinstanser. po/i.1·.1t1Td.1e11 i Stockho/111.1 poli.1distrikt samt 
Stock/10/111.1 socia!hin'1iltni111-:. stiiller sig avvisande av det skiilet. att de 
menar att den föreslagna ordningen kommer att medföra större omg<ing 
och Hingre handliiggning iin vad som nu ;ir fallet. 

S1·c11ska Riida Korset anser att talet om missbruk av iiterbrytningsmiij
ligheten är överdrivet och avstyrker förslaget. Man siiger vidare att en 
förflyttning av fiterhrytningsinstitutet till verkstiillighetsstadiet gör hela 
äterbrytningsriitten illusorisk. Att en understiilld myndighet skall ta ställ
ning till nya skiil mot bakgrund av att överordnade myndigheter redan har 
avgjort iirendena förefaller enligt Röda Korset mindre välbetiinkt med 
tanke pil den tyngd s\1m de nya skiilen di'i mästc uppv~iga. Även riua andra 
ideella or1-:1111i.rntio11a ställer sig avvisande och vill att regeringen som 
hittills skall kunna upphiiva lagakraft vunna avliigsnandeheslut. S1·e11ska 
.flyktingrådet hänvisar till att regeringen i många fall har upphiivt tidigare 
avlägsnandebeslut. Nya omstiindigheter har framkommit bl. a. på grund av 
de lftnga handläggningstiderna. Ett starkt behov föreligger s{1kdes att 
kunna omprliva ett avlägsnandcbeslut. Det iir enligt flyktingrädet inte 
lämpligt att denna prövning överflyttas till den verkställande myndigheten 
som oftast iir polismyndigheten. Chilek1>111111i1tl;ll anser förslaget vara "ett 
smart drag" för att regeringen skall undgii opinionsstormar. Kroatiska 
rik1:fi.irb1111dct föresliir att åtcrbryt ning skall vara möjlig en g<lng. 

Tvångsmedel 

Frågan om förvar i en viss situation har behandlats under ruhriken 
"Skydd ål 11yktingar och vissa andra grupper". 

Vad kommitten i l.\vrigt har flireslagit godtas i huvudsak. RÅ stiillcr sig 
av offentligrättsliga skäl tveksam till utredningens förslag i 47 ~att myndig
het under vissa angivna förhällanden skall kunna omhänderta uthinnings 
pass eller diirmed jämställd legitimationshandling. Bestiimmelsen bör en
ligt RÅ i likhet med 35 * i nu gällande utliinningslag och 25 kap. 2 ~ 
rättegängsbalken angi'tendc rescförbud i stället utformas s;I. att myndighe
ten som villkor kan föreskriva att utliinningcn övcrliimnar sitt pass. Lii11s
åklagarer1 i 1'!-la/mii/111.1 lii11 beklagar att kommitten inte har diskuterat mera 
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gcm:n:lla fr[1gor som riir tviingsmedcl. t. ex. de skillnader fri111 riittssiiker
hctssynpunkt som föreligger mellan {i ena sidan administrativa frihctsherö
vandcn. t. ex. enligt utliinningslagen. och ii andra sidan de personella 
t vängsingripamkna enligt riilleg(111gsbalken. Han avser dil möjligheten till 
juridiskt hitriidc. tider för omhändertagande. krav pii domstolsprövning 
m. m. Lii11.1·.1·tvrdse11 i Giitdwrgs och lJoh11s hin vill fiirorda att hesviir över 
polismyndighets förvarsbcslut förs hlls SI V LJch inte hos hinsrätt. som ofta 
inte hinner pröva iirendet innan SIV har fattat heslut. 

Atskilliga rcmissinstanser. friimst [10/i.1111.rndighet<'r, efterlyser uttryck
liga hcstiimmelser om rätt att medföra eller hiimta utliinning till förhiir samt 
om riitt till tviings<itgiirder vid efterspaning av utliinning. Po/i.1·.1·1_1.,.e/scn i 
Trdld>orgs rolisdistrikt anför i detta sammanhang följande: 

Enligt lagförslaget miiste samma rekvisit föreligga för att stiilla en 
utliinnini; under uppsikt eller LJmhiinderta hans lcgitimationshandling 
som fiir att ta honom i förvar: t vangsåtgiirden far vidtagas endast dit dt:t 
kan "skiiligen befaras" att utliinningen eljest häller sig undan etc. Polis
styrelsen ifriigasiitter liimpligheten av denna reglering. Obestridligen iir 
det ett hctydligt allvarligare ingrepp i den pt:rsonliga integriteten att tas i 
förvar och placeras i en polisarrest an att ställas under uppsikt med 
ar.miilningsplikt eller atl fa liimna ifriin sig sitt pass. Enligt polisstyrel
sens mening h'irde det iiligga polismyndigheten att alltid omhanderta 
utliinningens pass tilis heslut om inrt:sa fattats eller avvisningsbeslut 
vcrkstiillts. För ställande under uppsikt med anmiilningsplikt föreslår 
polisstyrelsen en regel av ungefär följande lydelse: - Anmiilningsplikt 
fär äliiggas en utlänning. om myndigheten finner anmälningsplikt erfor
derlig för avvisningsiirendets hehöriga handläggning. I övrigt ifriigasätter 
polisstyrelsen om forvarstagandeinstitutet verkligen mästc tillgripas 
även vid mycket kortvarigt kvarhållande i avvisningsärende. ext:mpelvis 
i viintan pii illerviindande transportliigenhet. Praxis torde vara vacklande 
i detta hiinseende. delvis heroende pil de konsekvenser ett förvarsta
gande medför. Bl. a. skall - enligt k11ng1)relsen om fingeravtryck m. m. 
- fingt:ravtryck och fotografi tas av utlänning. som tagits i förvar för 
eventuell avvisning. 1 praktiken liir t:tt kortare kvarhållande ibland moti
veras med att utliinningen skall stanna kvar för förhör (jfr RB 23: 9). 
f'örvarshcslut meddt:las dä ej. Ett lagstadgande som gt:r polismyndighe
ten hefogenhct att kvarhtilla en utlänning tills avvisning kan ske med 
viindandc eller niistpäföljande transportlägt:nhet, dock högst 6 timmar. 
skulle vara praktiskt viirdt:fullt utan att träda utliinningens rätt förnär. 

Liknande synpunkter framför po/i.1styrclsen i Giitehorg.1· polisdistrikt. 
Ad1·okat.rn111.fi111det vill allmiint ullala att förvar av utlänningar är en 

utomordt:ntligt allvarlig fttgiird med tanke pi\ att det är fräga om persont:r 
som inte misstänks för brott. Samfundet säger sig reagera mot nuvarande 
praxis. Även ··nyktingorganisationerna"' protesterar mot nuvarande för
varspraxis. vilken man anser vara alltför hård. !frcnska /Wda Korset 
förordar att forvarstagande. när detta iir nödvändigt, ordnas i civil miljö i 
samarhete mt:d sociala myndight:ter. 

Olovlig vistdst' 

Det stora flertalet remissinstanser ställer sig hakom förslaget att möjlig
göra åtalsundcrliitelsc i vissa fall vid olovlig vistelse här. Uinsstvrei.H'll i 
Norrho11c11s /iin anser kommittens förslag om inskränkningar i möjligheten 
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till förvisning och d(i siirsi-ilt för nordbor vara dlgrundat frim bl. a. sl1<.:iala 
od1 humanitiira asrekkr. Det forstiirker m:ks;·1 drn helhehsyn pii den 
gemensamma nordiska arbetsmarknaden som liinsstyrelsen under Ltng tid 
drivit bl. a. i nordkalottsamarbetet. I n~1gra yttranden cfterl~·se-; en klarare 
marki.:ring av att iital skall vara huvudregel. Samtidiµt betonas atl straff
bestiimmclsen fyller i.:n viktig funktion. S1·ca ho1-rii11 vill ha en sniivare 
bi.:griinsning av möjligheti.:n att underbta i11al. 

N~1gra remissinstanser anser att en nmdisk medborgare inte hör i11alas 
resrektive dömas för olovliµ vistelse. 

Niir det giiller hestiimmclsens niirmare utformning for att man skall 
urrnii t11alsbegriinsninµ framförs viss kritik rn:h synpunkter som iir a\' 
specifik ti.:knisk art. 

(ii·eniklagarc11 i ;\.la/111ii/111.,· hin framfiir tanken att domstol och inte 
<iklagare skall avgöra om samhiillct skall reagera mot den 11l11vliµa vistel
sen. Han understryker 01.:ksii att straftbestiimmelsen för olovlig vistelse iir 
mycket viktig. 

Önigt 

Flera remissinstanser. bland dem IU'S. sn· och.f/Na r•ofi.,m\'lldigh1·11.,., 

tar upp fr~igan om iindring av giillande straflbestiimmelser i UtlL. Rl'S 
beklagar siilunda att niigon fullstiindig översyn av anwarsbestiimmelsnna 
inti.: nu har företagits. Pä grund av bland annat den till synes orµaniserade 
och ökande illegala invandringen till landet anser RPS det anµeliiget. att 
ansvarsbestiimmelser tillskapas sii att denna invandring kan stiivjas. Di.: 
kritiska remissinstansermt föresliir diirvid i forsla hand att straff infiirs fiir 
den som hjiilpcr en utliinning i dennes försök att illegalt ta sig in i landet. 
även när försöket misslyckas. Vidare föresli1s straff for den som hjiilper en 
förpassad utliinning alt hiilla sig dold för att umlgi'1 verkstiillighet. LO och 
ni\gra av de nämnda remissinstanscrna efterlyser effektivare ;itgänkr mot 
illegal anställning. 

Övriga lagförslag 

Förslagen har i sina huvuddrag tillstyrkts eller liimnats utan erinran av 
rernissinstanscrna. 
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De remitterade lagförslagen 

Förslag till 

lltlänningslag 

Hiirigenom foreskri vs följande. 

Inledande bestämmelser 

200 

Hi/aga 5 

I * I denna lag anges pii vilka villkor utliinningar far n::sa in i m:h ut ur 
Sverige samt uppehålla sig och ha anstiillning hiir. 

Ingen utliinning får tvingas att lämna Sverige i nfigot annat fall eller pi1 
niigot annat siilt iin lagen anger. Lagen skall tillämpas pii ett siidant siitt alt 
utliinningars frihet inte begriinsas mer än vad som i1r nödvändigt i va~il' 
siirskilt fall. 

2 * Den kontroll över utliinningar som behövs för tillämpningen av den
na lag utövas under ledning av swtens invandrarverk. Kontrollen över 
utliinningar. som har anstiillningar som avser befattning på svenska fartyg i 
utrikes fart. utövas dock under ledning av arbetsmarknadsstyrelsen. 

Rätt till asyl m. m. 

3 * En llykting skall inte utan synnerliga skäl vägras fristad i Sverige. om 
han behöver sådant s!~vdd. 

Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land. i 
vilket han iir medborgare. därför att han känner välgrundad fruktan för 
fiirfiiljelse p~i grund av sin ras. nationalitet, tillhörighet till en viss samhiills
grupp eller pil grund av sin religiösa eller politiska uppfattning och som inte 
kan eller pil grunu av sin fruktan inte vill begagna sig av dt:tta lands skydd. 
Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skiil 
befinner sig utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort 
och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill äterviinda dit. 

Med förföljelse avses sådan i andra stycket angiven förföljclst: som 
riktar sig mot utHinningens liv eller frihet eller som annars iir av svilr 
beskaffenhet (politisk förföljelse). 

4 * En flykting upphör alt vara flykting. om han 
I. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han iir 

medborgare. 
2. efter att ha förlorat sitt medborgarskap av fri vilja förvärvar det på 

nytt. 
3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd. 
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land. som avses i 3 * 

andra stycket. eller 
5. inte kan fortsätta att vägra använda sig av det lands skydd, diir han iir 

medborgare eller där han som statslös tidigare hade sin vistelseort. p<I 
grund av att de omständigheter. som medförde att han enligt 3 * var att 
anse som flykting. inte längre föreligger. 
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5 § Den som har övergett en krigsskiideplats eller som har llytt fri'tn sill 
hemland för alt undgå förestiiende krigstjiinstgöring ( krigsv~igrarcl skall 
inte utan särskilda skäl viigras rätt att vistas i Sverige. om han hehöver 
skydd här. 

6 § En utlänning som inte är llykting rm:n som iindä på grund av de 
politiska förhällandena i sitt hemland inte vill återv~inda dit och som kan 
iiberopa tungt vägande omständigheter till stöd för detta, skall inte utan 
särskilda skäl vägras rätt att vistas i Sverige, om han behöver skydd här. 

Pass och anmälningsskyldlghet m. m. 

7 § Utlänningar som kommer till Sverige eller uppehåller sig hiir skall ha 
pass. om regeringen har förordnat om detta. Regeringen föreskriver vilka 
legitimationshandlingar som får gälla som pass samt i vilka fall svenska 
myndigheter får utfärda pass för flyktingar eller andra utlänningar. 

Il § Vid inresa eller utresa skall en utlänning visa upp sitt pass för 
polismyndigheten, om inte regeringen har föreskrivit annat. En utlänning 
skall vid inresa eller utresa även liimna de upplysningar som begärs av 
polismyndigheten. 

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att efter kallelse av polis
myndighet personligen inställa sig hos myndigheten och lämna upplysning
ar om sin vistelse här. Om han inte efterkommer kallelsen. får han hämtas. 
På hegäran skall utlänningen även visa upp sitt pass för polismyndighet 
eller polisman. 

För utredning i samband med inresa eller utresa eller kallelse enligt 
andra stycket får utlänningen kvarhållas. dock inte längre än som är 
nödvändigt och inte i något fall längre än sex timmar, om inte beslut har 
meddelats om förvar enligt 50 eller 52 §. 

9 § Regeringen får utfärda föreskrifter om -;kyldighet att anmäla utlän
ningars vistelse och anställning i riket. 

Tillstånd till inresa och uppehåll i Sverige 

10 § Regeringen får föreskriva att utlänningar inte utan tillstånd får resa 
in i eller uppehålla sig i Sverige. Tillstånd ges som visering eller uppehålls
tillstånd. 

\/iscrinR 

11 § Visering avser inresa och vistelse i riket under en viss tid. Visering
en får förenas med sådana förbehåll och föreskrifter som behövs med 
hänsyn till inresans syfte och övriga omständigheter. Viseringen får åter
kallas, om utlänningen mot bättre vetande har lämnat oriktiga uppgifter 
eller svikligen förtigit vissa omständigheter eller det i övrigt föreligger 
särskilda skäl. 

V ppe Juli Is t il /st ä nd 

12 § Uppehållstillstånd får ges för viss tid. Är utlänningen fast bosatt här 
i riket. får uppehållstillstånd ges utan tidsbegränsning (permanent uppe
hållstillstånd). 

Uppehållstillstånd får vägras en utlänning på grund av hans vandel 
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endast om förhi1llarnlena iir s<ldana som anges i 29 ~ första stycket 2-4 

eller 43 *· 
13 * Ett tidsbegriinsat uppeh{1llstillst<ind ger utliinningen riitt att vistas i 
Sverigl' under den tid som har angetts i tillst;indet. l>et m.:dför diiren1llt 
inte niigon riitl till inresa. om inte ddta har angetts s<irskill i uppehiillstill
stiindet. Tillstiindet för begränsas till att gälla uppehiill endast inom en viss 
del av riket. Begriinsningen far dock inte avse en mindre del av riket iin en 
kommun. Tillsti111dct för iiven innch:'illa föreskrifter om byte av bostad llL'h 
anstiillning samt om anmiilningsskyldighet. Stannar utbnningcn kvar i 
Sverige sedan uppehiillstillst~tndet har upphört att giilla. skall föreskrifter
na i tillstämlet fortfarande följas tills nya föreskril"ler meddelas för utlän
ningen. 

14 * Ett uppeh:'tllstillständ. som ger en utliinning riitt att vistas inom 
endast en kommun. fiir avse högst ett {1r. Tillstiindet far forliingas. dock 
högst med ett iir va1:je gilng. 

15 * Ett permanent uppehilllstillstånd ger utliinningen rätt all resa in i 
och vistas i Sverige utan tidsbegränsning. Den som har ett si\dant tillstilnd 
fiir uppehiHla sig här även om han saknar pass. 

16 * Om en utlänning. som efter inresan första gängen söker uppl'hi'tlls
tillstiind. begiir att fä stanna hiir i riket diirför att han iir flykting. skall det. 
om uppehällstillstand meddelas. i beslutet eller i en siirskild handling anges 
om han iir flykting och har behov av fristad i Sverige (tlyktingfiirklaringl. 

Återkallelse ll I' 11(1fJ1'/11//lsti/l.1·1 il nd eller.flykt i 11.1.:Firklaring 

17 * Har en utliinning fött t.:;Jpehilllstillst<ind genom att mot biittre vetan
de lämna oriktiga uppgifter eller svikligen förtiga vissa omstiindigheter. for 
tillständet fttc,·kallas. 

Har utlänningen iinnu inte n:st in i Sverige. för tillstiindet iiterkallas även 
om det finns andra särskilda skäl. 

Ett permanent uppehållstillstånd fä.r återkallas. förutom i de fall som 
anges i första stycket. om utlänningens bosättning här i riket upphör. 

En llyktingförklaring far återkallas. om det föreligger sådana omstiindig
heter som anges i 4 §eller i första stycket av denna paragraf. 

Hcs/11ta11dt• mv11tligheta 111. m. 

18 * Visering ges av statens invandrarverk. Visering för ges iiven av 
chefen för utrikesdepartementet samt. i den omfattning regeringen före
skriver. av diplomatiska eller konsuhira myndigheter eller av polismyn
digheter. 

Visering ätl!rkallas av den myndighet som har givit viseringen. Statens 
invandrarverk för återkalla även sådana viseringar som andra myndigheter 
har givit, med undantag av viseringar som har givits av chefen för utrikes
departementet. 

19 § Uppehållstillstånd och tlyktingförklaringar utfärdas av statens in
vandrarverk. Tidsbegränsat uppeht1llstillstiind fär ges även av polismyn
digheter i den omfattning som regeringen föreskriver. Anser en polismyn
dighet att en ansökan om uppehållstillstånd inte bör bifallas. skall ärendet 
överlämnas till statens invandrarverk. 
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L:ppehilllstillstiind och 1lyktinµfl.irklarinµar ;iterkallas av statens invand
r:1rverk . 

.-\rhctstillsland och anställningstillständ 

20 * Regeringen filr fiireskriva att en utliinning milste ha tillstiind for att 
I. ha anstiillning hiir i riket eller arhcta hiir p<t grund av anstiillning 

utomlands annat tin som handdsresande (arhetstillstfindJ. eller 
::!. ha ansliillning som avser hefallning pa wenskl fort yg i utrikes fort 

t anst:illningstil btiind I. 
Skyldighet all ha arbets- eller anstiillningslillstiiml fitr inte föreskrivas 

fiir utliinningar som har permanent uppeh{1lb1illst[111d. 

A rh1·1s1il/st1111cl 

21 * Arhetstillstand skall ges för viss tid. Det filr avse cl! viss\ slag eller 
vissa slag av arbete och förenas med de övriga föreskrifter som hehövs. 

A Il.I"/ iil /11i11gs I il /st ci11cl 

22 * Anstiillningstillsland ges fiir tjiinslgöring i en befattning pa ett viss\ 
fartyg eller vissa fartyg eller r<i fartyg som tillhör ett visst rederi. Till•;ti.m
det fiir förenas med de föreskrifter som behövs . 

• J.tl'l"/..alld.1e 

23 * F.tt arbets- eller ansHillningstillstfind för återkallas om utliinningcn 
mot biillre vetande har himnat oriktiga uppgifter eller svikligcn har fl.irtigit 
vissa omstiindighctcr eller om det i övrigt föreligger siirskilda skiil. 

lks/111a11cle m_rndiglll'ter 111. 111. 

24 * Arbetstillsti"lnd ges och i\tcrkallas av statens invamlrarvcrk. I den 
omfattning som föreskrivs av regeringen eller. efter regeringens bemyndi
gamlc. av statens invandrarverk far arhetstillstfrnd ocks{1 ges av arhets
marknadsstyrelsen eller polismyndigheter eller Hinsarhetsnämnder. Anser 
myndigheten all en ansökan om arbetstillsti\nd inte hör hifallas. skall 
iircndet överliimnas till statens invandrarvcrk. 

Vid handliiggning av fnlgor om arhetstillstiind som har principiell bety
delse eller som i övrigt iir av större vikt skall berörda arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer fil tillfälle att yttra sig. 

25 * Anstiillningstillstånd ges och återkallas av arbetsmarknaJsstyrcl
sen. Tillständ for dessutom ges 

I. av de sjömansförmcdlingar. som utses av regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer. och 

::!. av de svenska utlandsmyndigheter som chefen för utrikesdeparte
mentet hcstämmcr. 

Vissa för u1>pehålls- och arbetstillstånd gemensamma bestämmelser 

Tillständ.fåre inresan 

26 * Regeringen fi'tr föreskriva att en utliinning. som hehöver uppchillls
cller arbctstillständ för sin vistelse här. inte får resa in i Sverige förriin han 
har fittt tillstilndet. 
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Siirskildu hq.:riin.rningllr 

27 * Niir det iir nödviindigt med hiin~yn till rikets siik.:rhet. fiir regering
en inskriinka uthinningars riitt att uppehälla sig inom vissa omriiden. Under 
samma förutsiittning fiir regeringen föreskriva att utliinningar ink utan 
tillsHiml av regeringen eller av statens invandrarverk f<tr anstiillas i ett visst 
företag eller i företag av ett visst slag. 

Siirskilda bcstiimmclser linns om förbud for utliinningar att ha viss<1 
anstiillningar. 

Anisning 

Gr1111d1·r/i"ir t11"1"i.1ni11g 

28 * En utliinning som kommcr till Sverige far avvisas. 
1. om han saknar pass. visering. uppehi\llstillstiind eller arhetstillständ. 

niir detta fordras för inresa i Sverige. 
2. om han tiinker bcsöka niigot annat nordiskt land men saknar erforder

ligt tillst<ind att resa in dit . 
.3. om han undandrar sig att vid inresan visa upp sitt pass för polismyn

digheten eller att lämna begärda upplysningar till denna. eller 
4. om han vid inresan mot bättre vetande har lämnat polismyndigheten 

oriktiga uppgifter om nägon omständighet som iir av hetydelse för rätten 
att resa in i riket eller svikligen har förtigit någon sådan omsliindighet. 

29 * En utlänning får dessutom avvisas. 
I. om det kan antas att han kommer att sakna tillraekliga medel för sin 

vistelse i Sverige eller i något annat nordiskt land. som han tänker besöka. 
samt för sin hemresa. 

2. om han tänker söka sitt uppehälle i Sverige eller i nfagot annat nor
diskt land och det skäligen kan antas att han inte kommer att iirligen 
försör:ia sig. 

3. om han pä grund av tidigare ädömt frihetsstraff eller nagun annan 
siirskild omständighet skäligen kan antas komma att begä brott i Sverige 
eller i annat nordiskt land. 

4. om det med hänsyn till hans föregiiendc verksamhet eller i övrigt 
skäligen kan befaras att han kommer att bedriva sabotage. spioneri eller 
olovlig underriittelseverksamhet i Sverige eller i annat nordiskt land. eller 

S. om det med stöd av lagen ( 1971: l 761 om vissa internationella sank
tioner har föreskrivits att avvisning kan ske. 

En utlänning får avvisas även i andra fall när det har begärts av den 
centrala utlänningsmyndighetcn i ett annat nordiskt land och det kan antas 
att han annars beger sig till det land. som har begärt avvisning. 

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte den som har 
visering eller uppehållstillstånd som fortfarande gäller. 

30 § En utlänning som kommer till Sverige skall avvisas. om det finns 
grundad anledning alt anta att han tillhör eller verkar för en sådan organi
sation eller grupp som avses i andra stycket och om det dessutom med 
hänsyn till vad som är känt om hans föregiicnde verksamhet eller i övrigt 
föreligger fara for att han här i riket medverkar till sådana handlingar som 
avses i det stycket. 

I första stycket avses en organisation eller grupp som. med hänsyn till 
vad som är känt om dess verksamhet. kan befaras utanför sitt hemland 
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anviinda villd. hnt eller tv;1ng for politiska syften llCh diirvid hegii si1dana 
g;irningar hiir i riket. 

Rikspolisstyrelsen urpriittar en fiirteckning iiver ut liinningar 'iom skall 
avvisa'\ enligt forsla stycket. Rq!eringen hestiimmer vilka organisationer 
eller grupper som Jiirvid kommer i fdga. 

'/idsfi·i.11cr. hc.1/111a11de 111v11digh1•/1'r 111. 111 . 

. 'I * Avvisning enligt 28 ~ skall ske niir utliinningen kommer till Sverige 
eller inom en vecka l'fter ankomsten. Har en utlirnnings riitt all resa in i 
Sverige inte prövats vid ankormten till riket. f;lr avvisning enligt 28 * ske 
när han första gimgen uppsöker eller antriiff<ts av en polismyndighet eller 
inom en vecka diirefter. men inte senare iin tre m;inader frän ankomsten. 
Avvisning enligt 29 * skall ske niir utliinningcn kommer till Sverige eller 
inom tre mi·inader friin ankomsten. 

Heslut om avvisning enligt 28 eller 29 ~meddelas av polismyndighet. om 
inte iircndet skall överliimnas till statens invandrarverk enlig! :n- 35 ~*. 

l'olismyndighetrn kan upphiiva sill heslut om avvisning. om efter heslu
let nya omsliindigheter inträffar eller hlir kiinda som gör det urrenhart att 
heslutet inte liingre hiir giilla och heslutct iinnu inte har överklagats eller 
vunnit laga kraft. 

32 * När en utliinning, som finns i den förteckning som anges i 30 * tredje 
stycket och som saknar visering eller uppehiillstillstiind. kommer till riket. 
skall polismyndigheten omedelbart hesluta om avvisning av honom utom i 
de fall dtt ärendet skall överlämnas till regeringen enligt 36 ~. 

Niir det hos polismyndigheten uppkommer friiga om avvisning enligt 30 * 
av annan utliinning än som avses i första stycket. skall iirendet hiinskjutas 
till statens invandrarverk som med eget yttrande överliimnar iirendet till 
regeringen. I ärenden som prövas av regeringen skall förhandling hiillas. 

33 * Anser en polismyndighet att det föreligger skäl till avvisning enligt 
28 eller 29 ~- men påstår utlänningen att han i det land, som han skulle 
komma att sändas till. löper risk att 

I. bli utsatt för politisk förföljelse eller 
'.!. bli sänd till en krigsskådeplats eller straffad för att han har övergett en 

krigsskådeplats eller annars ha vägrat att fullgöra krigstjänstgöring. 
skall ärendet överlämnas till statens invandrarverk som så snart som 

möjligt skall besluta i ärendet. Detsamma skall gälla. om utlänningen 
pftstår att han i det landet inte är skyddad mot att sändas till ett land där 
han löper denna risk. 

Ärendet skall inte överlämnas till invandrarverket, om utlänningens 
påstående är uppenbart oriktigt. 

34 * Vad stim i 33 * sägs om den. som pftstår att han riskerar politisk 
förföljelse eller riskerar att sändas vidare till ett land där han löper en 
sådan risk. gäller även i fråga om en utliinning. som påstår sig inte vilja 
återvända till hemlandet på grund av de politiska förhållandena där. 

Ärendet skall inte överlämnas till statens invandrarverk. om de omstän
digheter utlänningen åberopar till stöd för sitt påstående kan lämnas utan 
avseende. 

35 * Avvisningsärenden skall överlämnas till statens invandrarverk iiven 
när det linns anledning till avvisning enligt 29 * andra stycket. Detsamma 
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giillt.:r 11iir l'll plilismyndighct i andra fall iin som anges i _,3 eller 34 ~ anser 
det tveksamt 0.11 en utliinning. lllllt vilken det finns grund for avvisning. 
skall avvisas. 

-''• * Arcndcn om avvisnin!! cnli!!t 3~ ~ fiirsta stycket skall hirnskjutas till 
statens invandrarverk. mn det föreligf:!er siidana förh~illanden ~om enlif:!I 33 
t:ller J4 * föranlt.:der i!verliimnande. lnv;1ndrarvcrket skall med eget yttran
dt: iivt:rliimna si1dana iirenden till ref:!eringen. 

Skyldighet all 1111111iila a1Tis11i11gsh1'.1l11t till .1tate11.1 i111·w1drun·crk 

J7 ~ Har en polismyndighet ;ivvisat t:n utliinning i fall som avses i JJ eller 
_,4 *· skall beslutet skyndsamt anmiilas till statens invandrarverk. 

lnvandrarvcrket -.kall diirvid genast he!>luta om verket skall iiverta iiren
det clkr inte. Ärendet skall övertas. om utliinningens piistiiende inte iir 
uppt:nbart oriktigt. eller. i fall som av .. es i _,4 *·de iiberopade omstiindighe
terna inte kan liimnas utan avseendt:. lnvandrarverket for iiven i annat fall 
iiverta iircndct. om det finns skäl till detta. 

Övertar invandrarverket iirendet. förfaller polismyndighetens avvis
nir.gsbeslut. 

Anmiilan t:nligl fon,ta stycket skall inte ske. om utliinningen avger nöjd
förklaring enligt 70 *· 
l'tvisning 

Ut1·i.rni11g pli grund Il\' uti 1'11 11tlii1111i11g suk11ar puss dler tillstiincl 

38 * En utliinning filf" utvisas ur riket. om han uppehaller sig hiir utan att 
ha erforderligt pass eller tillstiind att uppehf1lla sig i Sverige. 

Heslut om ut visning enligt första stycket. meddelas av statens invandrar
verk. Avslås en ansökan om uppehilllstillstånd. skall invandrarverket sam
tidigt besluta om utvisning utom i de fall då det föreligger synnerliga skiil 
mot detta. 

39 ~ Om det inte föreligger siirskilda skäl. skall utvisningsheslutet rör
enas med förhud för utliinningen att under en viss tid. minst sex m~inader, 
föerviinda till Sverige utan tillstanJ av statens invandrarverk. 

llfl·i.rning pil gmnd a1· hroll 

40 * En utliinning ftir utvisas ur riket. 
I. om utliinningcn döms för ett brott. p;i vilket kan följa fiingelse i mer 

iin ett ilf". eller om domstol unJanriijer en villkorlig dom eller skyddstillsyn 
som utlänningen har dömts till för etl s[1dant brott. eller 

2. om utlänningen har begi1tt ett hrntt. p{1 vilket kan följa fängelse enligt 
denna lag elkr enligt författningar som har utfärdats med stöd av lagen. 
samt omshindigheterna vid brottet är försvärande eller utlänningen under 
de senaste t vä i\ ren före brottet har begfttt brott av samma slag. 

lJWinningen får dock utvisas enJast om det p~1 grund av gärningens 
beskaffenhet m:h övriga omständigheter kan hefaras att han kommer att 
fortsätta med brottslig verksamhet här i riket eller om brottet iir sfidant att 
han inte bör rn stanna kvar. 

Utvisning pf1 grund av brott beslutas av Jen domstol som handliigger 
broltmålet. 

Utvisas en utlänning. skall det men som han diirigenom :lsamkas beaktas 
niir piiföljdcn i övrigt för brottet hestäms. När en domstol enligt 34 kap. 
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brollsbalken beslutar all fliriindra en pilföljd. som en utliinning har dömts 
till jiimte ut visning. får domstolen iiven meddela det heslut hetriiffande 
ut visningen. som föriindringen av p;iföljd ger anledning till. 

41 * Niir en domstol iiverviiger om en utliinning hiir utvisas enligt 40 *· 
skall den ta hiinsyn till utliinningens levnads- och farniljefiirh[illanden samt 
till hur länge han har vistats i Sverige. En utlänning. som hade permanent 
uppehilllstill~t;ind sedan minst ell iir niir ätalet viicktes eller som df1 var 
bosatt i Sverige sedan minst tre {ir eller. i friiga om medborgare i annat 
nordiskt land. sedan minst tvii ftr. för utvisas endast om det föreligger 
synnerliga skiil. Den som pil grund av flyktingförklaring enligt 16 * eller 
annars uppenbart iir att anse som flykting m:h har behov av fristad i 
Sverige far ut visas endast om han har bcgiitt sädana handlingar som anges i 

78 *· 
42 * En dom eller ett beslut om utvisning på grund av hrott skall innehiil
la förbud för utliinningen att äterviinda till Sverige under en viss tid. minst 
tvii i.lr. eller utan tidsbegränsning. I domen eller beslutet skall utliinningen 
upplysas om vilken dag som förbudet upphör att gälla och om den påföljd 
som övertriidelse av förbudet kan medföra enligt 98 *· 
U11·isning pli gmnd 111· asocialitet 

43 * En utlänning får utvisas ur riket. 
I. om utliinningen yrkesmässigt bedriver otukt eller i övrigt underlåter 

att ärligen försörja sig. eller 
2. om utliinningen pt1 grund av missbruk av alkohol eller narkotika 

bedöms vara farlig för någon annans personliga säkerhet eller föra ett grovt 
störanc•: levnadssiitt. 

Beslut om utvisning enligt första stycket meddelas av länsrätten. 

44 * När en förvaltningsdomstol överviiger om en utlänning bör utvisas 
enligt 43 *·skall den ta hänsyn till utlänningens levnads- och familjeförhål
landen samt till hur länge han har vistats i Sverige. En utHinning. som hade 
permanent uppehi1llstillstand sedan minst ett är när utvisningsärendet an
hiingiggjonlcs vid länsriitten eller som dä var bosatt i Sverige sedan minst 
tre iir eller. i fråga om medhorgare i annat nordiskt land. sedan minst tvä 
är. fftr utvisas endast om det föreligger synnerliga skiil. Den som på grund 
av llyktingförklaring enligt 16 ~ eller annars uppenbart är att anse som 
flykting och har behov av fristad i Sverige får inte utvisas. 

45 * I iirendcn hos liinsrätten om utvisning enligt 43 * skall hiillas muntlig 
flirhandling som avses i 9 * förvaltningsprocesslagen I 1971: 29 I). om utliin
ningen begär det. Uinsr~itten skall i god tid innan den beslutar om utvisning 
underrätta utlänningen om hans rätt att hegära muntlig förhandling. 

Vid muntlig förhandling hos en förvaltningsdomstol i utvisningsärenden 
tillämpas bestämmelserna om allmänt ombud och förfarandet i 58 och 59 ** 
samt 60 * första stycket. I fråga om ersättning till allmänt omhud och tolk 
tillämpas hestiimmelserna i 61 * tredje stycket och 62 *· Domstolen får 
besluta att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar. även om detta 
inte följer av 16 * förvaltningsprocesslagcn ( 1971: 29 Il. 

46 * Beslut om utvisning enligt 43 * skall förenas med förbud för utlän
ningen att [1tervända till Sverige. Därvid tillämpas bestämmelserna i 42 *· 
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Siirskilda 11t1·is11i11gsgrn11da 

47 * En utbnning fiir utvisas ur riket. om det föreligger si1dana omstiin
digheter som anges i 30 * första och andra styckena. 

Beslut om u1visning enligt första stycket meddelas av regeringen. I 
sådana iircnden skall förhandling hiilla'i. Y1tn111de skall inhämtas fri111 
statens invandrarverk, om hinder inte möter pä grund av att iirendet är 
synnerligen briidskande. 

48 * När det behövs av hiinsyn till rikets siikerhet får regeringen utvisa 
en utliinning eller föreskriva inskriinkningar och villkor i friiga om utbn
ningens vistelseort, byte av bostad och anstiillning samt anmälningsplikt. 

I iirenden om utvisning enligt första stycket skall förhandling hållas. 

49 * Beslut om utvisning enligt 47 eller 48 * skall förenas med förbud för 
utlänningen att återvända till Sverige. Därvid tillämpas bestämmelserna i 

42 *· 
Särskilda tvångsutgärder 

Fiin·ar och uppsikt 111. m. 

50 * En utliinning far tas i förvar om det föreligger sannolika skäl för 
avvisning enligt 28 eller 29 * eller för utvisning enligt 38. 43, 47 eller 48 ~ 
eller om det uppkommer frilga om verkställighet av en sådan iitgärd eller av 
utvi<;ning pil grund av brott. Förvar beslutas av den myndighet som hand
liigger avvisnings- eller ut visningsärendet eller verkstiillighetsärendet. Be
<;)ut om förvar för dock meddelas endast om det med hänsyn till utlänning
ens personliga förhållanden eller övriga omständigheter skäligen kan be
faras att han kommer att hålla sig undan eller bedriva broltslig verksamhet 
här eller om utlänningens identitet är oklar. 

Om det bedöms tillräckligt, kan myndigheten under de förutsättningar 
som anges i första stycket i stället för att ta utlänningen i förvar ålägga 
utlänningen att pii vissa tider anmäla sig hos polismyndigheten i orten eller 
föreskriva. att utlänningen skall lämna ifrån sig pass eller därmed jämställd 
lcgitimationshandling. eller föreskriva de andra villkor som behövs för att 
hiilla utlänningen under uppsikt. Om utlänningen inte följer sådana före
skrifter. kan han tas i förvar. 

SI * När statens invandrarverk har beslutat om avvisning eller utvisning 
av en utlänning eller har fattat beslut om verkställighet. får invandrarver
ket till dess besvär anförts eller beslutet har vunnit laga kraft meddela 
beslut enligt 50 *· 
Til(f'iilliRa hes/111 m· poli.1·my11diRhet 

52 * Niir det inte finns tid att avvakta den handläggande myndighetens 
beslut om särskilda t vångsåtgärder mot en utlänning eller statens invand
rarverks beslut enligt 51 §. fär en polismyndighet tillfälligt ta utlänningen i 
förvar eller ställa honom under uppsikt enligt 50 *· 

Skall ett ärende om avvisning enligt 36 ~överlämnas till regeringen. skall 
polismyndigheten ta utlänningen i förvar. Även om de i 50 ~ angivna 
förutsättningarna inte föreligger, för polismyndigheten ta en utlänning i 
förvar eller ställa honom under uppsikt när frågan om avvisning skall 
överliimnas till regeringen enligt 32 * andra stycket eller när det uppkom
mer fråga om att utvisa honom enligt 47 *· 
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Anmiilan om att en utf;inning har lagils i fiirvar cllt:r sliillts under uppsikt 
enligt forsla eller andra stycket skall skyndsamt göras hos den myndighet 
som handliiggcr iirendct eller. i fall som anges i 'i I *·hos statens invandrar
verk. Denna mvndighct skall diircfter omedclhart pr0va om iitgärden skall 
hest;[. 

Kn1rhäl/i111ifr i.fi"irl'ar m. 111. 

53 * En utliinning far inte utan ~ynnerliga skiil hilllas kvar i förvar limgrc 
tid iin tvii veckor eller. 11iir beslut har meddelats om avvisning eller utvis
ning. t vii månader frfin det atr han togs i förvar. 

Ett beslut att hiilla en utliinning kvar i förvar giiller för var:ie gfö1g inte 
längre iin tvft veckor friin heslutets dag eller. i de fall d<i beslut har 
meddelats om avvisning eller utvisning. två milnader fr[in heslutets dag. 
Varje heslut om kvarhiillande i förvar utiiver den tid som anges i för~ta 
stycket skall föregås av förhandling. 

Ett heslut att si i.illa en utliinning under uppsikt giiller för varje gilng högst 
sex mfrnader. 

54 ~ Beslutas avvisning eller utvisning enligt 38. 43, 47 eller 48 ~ av en 
utliinning. som hiHls i förvar eller stär under uppsikt. skall den myndighet 
som fattar beslutet pröva om utlänningen fortfarande skall hiillas i förvar 
eller stil under uppsikt. Detsamma skall gälla när regeringen eller statens 
invandrarverk fattar beslut i verkställighetsärenden. 

Fattas inte inom den tid som anges i 'iJ * heslut om att hälla en utliinning 
kvar i förvar eller under uppsikt. eller finns det inte längre skäl att hålla 
utlänningen i förvar eller under uppsikt. skall åtgiirden omedelbart upphä
vas. 

Hcfi1gcnhcta.fi"ir personal som mcifrer/.:.ar riJ 11tliin11i11gs/.:.ontroll 

55 ~ Att en polisman i vissa fall som avses i 50 och 52 §§ för omhänderta 
en utlänning i avvaktan pil beslut av polismyndighet följer av I * lagen 
( 1973: 'i'i8l om tillfälligt omhändertagande. 

I den miin utliinningskontroll sker under medverkan av tullmyndighet 
eller med biträde av särskilt förordnad passkontrollant. skall tulltjiinste
mannen eller passkontrollanten ha motsvarande befogenhet att tillfällig! 
omhänderta en utliinning. Han är dock skyldig att sf1 skyndsamt som 
mQjligt anmäla ätgiirden till en polisman för prövning av om omhänderta
gandet sl;.all bestt1. 

Förhandling i utlänningsärendcn 

56 § Niir förhandling skall hållas enligt en besliimmclse i denna lag 
tillämpas 57-62 **· Detsamma gäller niir det annars finns anledning att 
hålla förhandling i ett iirende enligt denna lag hos regeringen. statens 
invandrarverk eller länsstyrelse. 

57 § Förhandling skall hållas inför den myndighet som handliigger ären
det. Statens invandrarverk får dock besluta att en länsriitt eller länsstyrelse 
skall hillla förhandling i ärende som verket handlägger. I ärende, som 
handläggs av regeringen. får det statsråd. som ansvarar för ärenden enlig! 
denna lag eller den tjänsteman som statsrådet bestämmer. besluta om 
förhandling och utse myndighet som skall hålla förhandlingen. 
14 RiksdaKen 1979180. J sam/. Nr 96 
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A.l/miint 0111h11d 

58 * När det hehövs fr!r den myndighet som hi\ller förhandlingen uppdra 
al en polismyndighet eller åt en särskilt utsedd person att vara allmiint 
ombud vid förhandlingen. 

Fii1:fi1ra11dct 1·id ./i"irlw11clli11R 

59 ~ Utlänningen och andra personer. som skall höras. skall kallas till 
förhandlingen. Om utliinningen hålls i förvar. skall den myndighet som 
h;iller förhandlingen hesluta om hans inställelse. Har kallelse till förhand
lingen delgetts den som skall höras minst fyra dagar före förhandlingen och 
utehlir den kallade utan att ha anmält laga förfall. fär myndigheten hcsluta 
om hiimtning. Hämtning av nt1gon annan iin utliinningen för dock ske 
endast om det föreligger synnerliga skiil. 

60 * Vid förhandlingen skall. med de hegränsningar som följer av 14 * 
förvaltnings lagen ( 1971: 290). noga utredas de omständigheter som kan 
inverka pii ärendets avgörande. Utliinningen skall få tillfälle att ange sin 
ståndpunkt och att uttala sig om de omsUindigheter som åheropas i ären
det. 

Förhandlingen skall vara offentlig. om utlänningen begär det och myn
digheten inte anser att omständigheterna föranleder något annat. 

J::rsiittning 

61 * För inställelsen vid förhandlingen skall utlänningen rn ersättning av 
allmänna medel för resa och uppehälle, om det bedöms skäligt med hänsyn 
till hans ekonomiska förhållanden. den tid han har vistats i riket samt 
övriga omständigheter. Förskott får beviljas på ersättningen. 

Andra personer som på kallelse har inställt sig vid förhandlingen har rätt 
till ersättning av allmänna medel för kostnad och tidsspillan m1,;d anledning 
av inställelsen. Förskott får beviljas på ersiittning för resa och uppehälle. 

Den som är allmänt ombud eller tolk har rätt att av allmänna medel få 
arvode samt ersättning för kostnader och tidsspillan. om inte uppdraget 
har fullgjorts i tjiinsten. 

62 * Fdgan om ersättning eller förskott prövas av den myndighet som 
hilller förhandlingen. Närmare bestiimmclser om ersättning och förskott 
meddelas av regeringen. 

Klagan över beslut m. m. 

Klat.:an iil'er hes/ur om m'l'i.rnint.: eller 11t1·i.rnint.: m. m. 

63 * En polismyndighets beslut om avvisning får överklagas av utlän
ningen. Detta sker genom att besvär anförs hos statens invamlrarverk. 

64 § En förvaltningsdomstols beslut om utvisning får överklagas av ut
länningen. Beslutet överklagas enligt bestämmelserna i förvaltningspro
eesslagcn ( 1971: 291 ). När ett mål om utvisning handläggs i kammarrätten. 
skall nämndemiin ingå i rätten. 

En dom eller ett beslut om utvisning på grund av brott får överklagas 
enligt vad som gäller om klagan över allmän domstols dom eller beslut i 
brottmål. 
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65 * Staten~ invamlrarverks beslut i fr{iga om avvisning eller utvi~ning 
fflr överklagas av utliinningen. Detsamma giillcr ett sitdant beslut om 
uppehällstilbtfmd som anges i 14 * och invandrarverkcts hesl111 att inte ge 
llyktingförklaring eller att iiterkalla en s;idan förklaring. 

Klagan över invandrarverkets beslut som avses i forsla stycket fiirs hos 
regeringen genom besviir. 

<•6 * En förvaltningsmyndighets beslut om ersiittning enligt h I ~ far 
iivcrklagas hos kammarriitten genom besviir. Uinsrätts eller kammarriitts 
beslut överklagas enligt hestiimmclserna i fiirvaltningspwcesslagen 
( 1971: 291 ). 

Klagan ii1·1·r /)('Slut om .fiirrnr 

<•7 * Ikslut enligt .'iO . .'i I eller .'i3 * om att en utliinning skall tas i förvar 
eller hiillas kvar i förvar far överklagas av utliinningen utom dit beslutet har 
meddelats av regeringen. 

Har beslutet fattats av en polismyndighet. överklagas det hos liinsriitten. 
Har beslut el faHats av statens invandrarverk eller av en liinsstyrclse. 
överklagas det hos kammarriitten. Länsriillens eller kammarriittens beslut 
överklagas enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen ( 1971: 291 l. 

Klagan för föras siirskilt och iir inte inskränkt till viss tid. 

Hl'grii11.rni11g m· riitten att ii1·crk/aga hl's/111 

68 * Beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas endast i de fall som 

anges i 63-67 och 90 **· 
Klagan får dock föras även över beslut om avvisande av ombud eller 

biträde samt över heslut i en jävsfritga. Sådan klagan får föras siirskilt. 
Statens invandrarverks beslut att vägra att tills vidare instiilla verkstitl

ligheten av ett avvisningsbeslut nir inte överklagas särskilt. 

ih·er/ii111111111</e m· ärenden till regeringl'n 

69 * Statens invandrarverk far iiverliimna ett ärende till regeringens av
görande, om verket anser att särskilda skiil motiverar det. I nvandrarverket 
skall då bifoga eget yttrande i iirendet. 

NiUd.fi"irklaring 

70 * En utliinning som har rätt att överklaga ett hcslut om avvisning eller 
ett beslut om utvisning enligt 38. 43. 47 eller 48 * eller ett beslut om 
verkstiillighel fär förklara att han avstår från att överklaga heslutet och att 
han medger att det vcrkstiills (nöjdförklaring). 

Nöjdförklaring avges inför länsstyrelse eller. i vittnes närvaro. inför 
polismyndighet eller styresmannen vid en kriminalvärdsanstalt eller före
ståndaren för ett häkte eller den som tjänstgör i stiillet för styresmannen 
eller förestiindaren. Nöjdförklaringen fär dock avges inför en annan myn
dighet iin den som har meddelat beslutet endast om den som tar emot 
nöjdförklaringen har tillgång till en utskrift av beslutet eller ell bevis om 
vad det innehåller. 

En nöjdförklaring kan inte återtas. Har utlänningen överklagat heslutet 
innan nöjdförklaringen avges. skall hans talan anses återkallad genom 
nöjdförklaringen. 

Första-tredje styckena tillämpas även beträffande allmän domstols 
dom eller beslut i den del som avser utvisning på grund av brott. Nöjdför
klaring beträffande domen eller beslutet får dessutom avges inför den 
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domstol som har meddo:lat domen elkr beslutet eller eljest infiir allm;in 
underriitt. 

t:pphävande av beslut m. m. 

Bes/111 0111 1111·is11i11g pti gm11d 111· hro11l'llcr11soci11litl'I 

71 § finner regeringen att ett beslut om ut visnin!! enli!,!t 40 eller 43 ~ inte 
kan verksliillas eller finns det annars skiil för att beslutet inte l;ingre skall 
giilla vare sig det har verkstiillts dler inte. för regeringen upphiiva heslukt 
helt eller delvis eller m:ksi1 medge att utliinningcn fitr uppehi'dla sig hiir i 
riket trots heslutet. 

Har frf1gan om vcrksliillighet av ett hcslut om utvisning enli!,!t 40 eller 
43 § överliimnats till statens invandrarverk och finner invandrarverkct att 
heslutet inte hör verksliillus. skall verket med e!,!et yttrande iiverliimna 
iirendet till regeringen. 

Ht•s/111 0111 mTi.rning dll'r 0111 1111·is11i11g i iJ1Tigt 

72 § Har fri\gan om verkstiillighet av ett beslut om avvisning enligt 28 
eller 29 § eller utvisning enligt 38 * överlilmnats till statens invandrarvcrk 
enligt 8.'i. 80 eller 89 * och finner invandrarverket att heslutet inte hör 
verkstiillus. fär verket upphäva heslutet eller hesluta ansti'tnd med verkstiil
ligheten. Frågor om upphiivande av heslut som an!:!l's i denna paragraf eller 
ansti111d med verkställigheten av ett si\dant heslut kan prövas av regeringen 
endast dä invandrarverket med stöd av 69 * har öve1famnat verks@lig
hctsärendet till regeringen eller d(1 verkets heslut har överklagats enligt 
90 §. 

73 § När regeringen har beslutat tlm avvisning enligt 30 *eller utvisning 
enligt 47 eller 48 ~men det möter hinder enligt 77-80 ~*mot att vcrkst:illa 
hcslutet eller beslutet av annan särskild anledning inte hör verkställas. 
skall regeringen förordna att vcrkstiillighet tills vidare inte ffir ske. Avvis
nings- eller utvisningsbeslutet samt förordnandet att verbtiillighet tills 
vidare inte färske skall omprövas när det linns skal till detta. 

Fiireskr(fier j("ir u1/ii1111i11gc11 

74 § När regeringen urphävcr ett heslut enligt 71 eller 72 * eller medger 
en utlänning r~i\t all uppchfilla sig här i riket trot~ ett ut visninE?sheslut. far 
regeringen samtidigt meddela sådana föreskrifter om inskriinkningar och 
villkor för utlänningens vistelse här i riket som anges i 48 ~ första stycket. 

När verkställighet inte skall ske i fall som avses i 73 *· for regeringen 
meddela sådana föreskrifter som anges i första stycket. Detsamma gäller 
när ett heslut om avvisning eller ut visning i andra fall inte kan verkst:illas 
och det beträffande utlänningen föreligger sådana omstiindighelt!r som 
anges i 30 § första och andra styckena. I ärenden enligt detta stycke skall 
förhandling hållas. 

Behiirighet att meddela inrcrimistiskt hcs/111 

75 § När fråga uppkommer om upph;ivande av ett utvisningsbeslut enligt 
71 ~ eller annan åtgärd som avses i 71 eller 73 ~- far det statsriid som 
ansvarar för ärenden enligt denna lag besluta att verkställighet inte skall 
ske innan regeringen avgjort ärendet. Ett sf1dant heslut far även fattas av 
statens invamirarverk. Verket skall då genast underr~itta regeringen och 
anmäla ärendet. om det ännu inte har kommit under regeringens prövning. 
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Även i andra fall när iirenden enligt denna lag skall prövas av regeringen 
far det statsriid som avses i fiir-;ta stycket besluta att ett avliigsnandeheslut 
inte för verkstiillas innan regeringen har avgjort ett siidant iirende. 

Tillstti11d till kort hcsiik i rik<·t 
76 * Statens invandrarvcrk far ge en utliinninl,! tillsttind att giira ett kort 
besi\k i riket för synnerligen viktiga angeliigenheter iiven om han har 
utvisats med titerreseförbud. 

Verkställighet a\' avvisning eller uh·isning 

1'11/itiskt 1·ffkstii/liglll'tshi!1dcr 111. 111. 

77 ~ När avvisning eller utvisning skall verkställas f<lr en utlänning inte 
siindas till ett land. diir utliinningen risknar rolitisk förföljelse. Inte heller 
fiir utliinningcn siindas till ett land diir han inte iir skyddad mot att siindas 
vidare till ett land diir han riskerar siidan forfi\ljelse. 

78 * Bestämmelserna i 77 * hindrar inte att en utliinning siinds till ett 
sildant land som anges diir. om utliinningen inte kan sändas till något annat 
land och om han genom ell synnerligen grovt brott har visat att det skulle 
innebära en allvarlig fara för allrniin ordning och siikerhet att liita honom 
stanna kvar hiir i riket och om den förföljelse som hotar honom i det landet 
inte innebiir fara för hans liv och inte heller i övrigt är av särskilt svår 
beskaffenhet. 

Om en utlänning i dkr utom riket har bedrivit verksamhet som har 
inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han 
skulle fortsiitt<1 sådan verksamhet här. ffir han siindas till ett sådant land 
som anges i 77 *· om han intP. kan siindas till nfigot annat land. 

79 * Vid verkstiillighet av avvisning eller utvisning far en krigsviigrare 
inte siindas till ett land diir han riskerar att sändas till en krigsskåderlats. 
Inte heller filr han sändas till ett land där han inte är skyddad mot att 
siind<1s vidare till ett land. diir han lörer denna risk. 

Om utlänningen inte kan sändas till ni1got ann<1t land och det föreligger 
siirskilda skäl för verkstiillighet. for han do..:k sändas till ett sådant land 
som anges i första stycket. 

80 § En utliinning. som avses i o ~ och som anför synnerliga skäl för att 
han inte skall sändas till sitt h..:mland. för inte vid verkställighet sändas dit 
eller till ett l<1nd där han riskerar att bli siind till sitt hemland. 

Land til/ 1·i/ket m·1·i.rni11g cllt'/" 11t1·i.rnini.: skall ske m. m. 

81 * En utlänning som avvisas skall sändas till det land frän vilket han 
har kommit hit till riket. En utlänning som utvisas skall sändas till sitt 
hemland. Kan hemlandet inte faststiillas. skall han sändas till det land från 
vilket han kom hit. 

Om beslutet inte kan verkställas på det sätt som anges i första stycket 
eller om det annars finns särskilda sktil mot detta, får utlänningen sändas 
till det land som bedöms lämpligast. 

första och andra styckena hindrar inte att en utlänning. som har kommit 
hit från nilgot av de andra nordiska länderna. siinds till n{1got av dem i 
enlighet med en överenskommelse som regeringen har ingått med dessa 
länder. 
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82 * Avvisas en utliinning. som har kommit hit till riket med fartyg dlcr 
luftfartyg, fär han foras tillhaka till fartyget eller luftfartyget. om detta skall 
avgii till utlandet omedelbart eller inom den närmaste i iden. Han fiir 1H.:ksii 
siittas ombm<l p~I annat fartyg eller luftfartyg med samma inm.:havare. 
Vägrar fartygets eller luftfartygets befälhavare att ta emot utliinningen. far 
Hinsstyrelsen föreHigga honom liimpligt vite. 

Första stycket giiller iiven verkstiillighet av utvisning enligt 38. 43. 47 
eller 48 *· om uWinningen har underl{1tit att vid inresan visa upp sitt pass 
för polismyndigheten och utvisningsbeslutet har meddelats inom sex mii
nader efter inresan. 

Första och andra styckena giiller inte om fartyget eller lul"tfartyget skall 
avg{\ till ett land dit utliinningen enligt 77-80 **inte fiir sändas. 

Tidp1111kte 11 .fi"ir 1 ·,·rkst iil li)!hct. Hc s/11 ta mfr 111Y11dii:hct 

83 ~ Beslut om avvisning. som har meddelats av en polismyndighet vid 
utlänningens ankomst hit till riket eller inom en vecka diirefter. skall 
verkstiillas utan hinder av att heslutet har överklagats. Detsamma giiller 
avvisningshcslut som har meddelats när en utliinning. vars rlitt att resa in i 
Sverige inte har prövats vid ankomsten. första gängen har uppsökt eller 
anträffats av en polismyndighet eller inom en vecka därefter. Vad som nu 
har sagts giiller dock inte avvisningsbeslut som skall anmiilas till statens 
invandrarverk enligt 37 *· Ett s<idant beslut fär. om inte utlänningen har 
avgett nöjdförklaring, verkställas först när invandrarverket har förklarat 
att verket inte övertar ärendet. 

Dom eller beslut om utvisning pil grund av brott far verkstiillas fastiin 
domen eller beslutet inte har vunnit laga kraft. om utlänningen har avgett 
nöjdförklaring. 

84 ~ Reslut om avvisning eller utvisning skall verkställas sf1 snart det kan 
ske. Verkställigheten av avvisning samt utvisning enligt 38 ~ankommer på 
polismyndighet. Verkställigheten av utvisning i övrigt ankommer pii läns
styrelse. I fn\ga om avvisning enligt 30 §eller utvisning enligt 47 eller 48 * 
får regeringen förordna att verkställigheten skall ske genom annan myndig
hets försorg. 

85 § Om en utliinning. niir verkställighet skall ske av avvisning enligt 28 
eller 29 *eller av utvisning enligt 38. 40 eller 43 §. pästår att han i det land. 
till vilket han skulle komma att sändas. löper risk att 

I. bli utsat.t för politisk förföljelse eller 
2. lili siind till en krigssk~\deplats eller straffad för att han har övergett en 

krigsskädeplats eller annars har vägrat att fullgöra krigstjiinstgöring, 
skall ärendet överlämnas till statens invandrarverk som si\ snart som 

möjligt skall besluta i ärendet. Detsamma skall gälla. om utlänningen 
påstår att han i det landet inte är skyddad mot att sändas till ett land diir 
han löper denna risk. 

Ärendet skall inte överliimnas till invandrarverket. om utlänningens 
påstäende iir uppenhart oriktigt eller om påståendet enligt avvisningsbeslu
tet eller utvisningsbeslut enligt 38 * har prövats i det ärendet. 

86 § Vad som i 85 § sägs om den. som påstår att han riskerar politisk 
förföljelse eller riskerar att sändas vidare till ett land där han löper en 
sädan risk. gäller även i fråga om en utlänning som påstår sig inte vilja 
återvända till hemlandet på grund av de politiska förhållandena diir. 
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Ärendet skall inte överliimnas till statens invandrarverk. om de omstiin
digheter utHinningen f1heropar till stöd för sitt p~1stikmk kan liimnas utan 

avseende. 

87 * Än:nden om verkstiillighet av avvisning enligt 30 ~ eller utvisning 
cnligt 47 cllcr 48 * skall hiinskjutas till statens invandrarverk. om det 

· foreligger sildana förhiillandcn som enligt 85 eller 86 ~ föranleckr överWm
namk. lnvandrarverket skall med eget yttrande överliimna iirendet till 
rcgaingcn. I iircndet hos regcringen skall förhandling hiillas. 

88 * Om statens invandrarverk anser att ett avvisnings- eller utvisnings
beslut skall verkstiillas med stöd av 78 *· skall friigan överliimnas till 

rcgeringen. 

89 * Om det i ett annat fall iin som avses i 8.~--87 **uppstår hinder eller 
svårighet att verkstiilla ett beslut om avvisning eller ut visning eller om det 
iir tveksamt om eller hur beslutet skall verkställas. skall iirendet överliim
nas till statens invandrarverk. 

90 * Statens invandrarverks beslut i en verkställighetsfräga. vilken har 
överlämnats till verket enligt 85 eller 80 *· fär överklagas av utHinningen. 
Klagan förs hos regeringen genom besviir. 

A111·i.rni11gar 0111 1·crkstiillighcten 111. m. 

91 * Niir statens invandrarverk elkr regeringen har fattat heslut om 
avvisning eller utvisning får invandrarverket respektive regeringen lämna 
de närmare anvisningar sorn behövs för verkställigheten. Si\dana anvis
ningar skall invandrarverket iiven annars lämna. niir en verkställande 
myndighet begiir det. 

Att ett heslut om avvisning eller utvisning. som inte kan verkställas. i 
vissa fall kan upphävas eller ändras följer av 71 och 72 **· 
Fril'illig 1·crkstiil/ighct samt preskription 

92 * Ett beslut om avvisning eller utvisning skall anses verkställt. när 
utliinningcn har liimnat riket sedan beslutet har vunnit laga kraft och han 
har ffttt del av beslutet. Detsamma gäller. om beslutet inte hade vunnit laga 
kraft när utliinningen lämnade riket men vinner laga kraft medan han 
uppehäller sig utom riket. 

Ett beslut om avvisning enligt 28 eller 29 * eller utvisning enligt 38 eller 
43 * förfaller. om det inte har verkställts inom två år fdln det att beslutet 
vann laga kraft. 

Om en utliinning inte har kunnat anträffas för verkställighet av ett sädant 
beslut som avses i andra stycket inom den tid som anges där och det 
därefter uppkommer fräga huruvida beslutet kan verkställas. skall vid den 
prövningen antas att verkställighet har skett enligt första stycket inom 
tvåårstiden. om annat inte visas. 

Ny 1·crkstiillighet 111. 111. 

93 * Om en utlänning. sorn har utvisats med förbud för honom att under 
viss tid återvända till Sverige, återvänder utan att vara berättigad till detta, 
skall utvisningsbeslutet verkställas pa nytt. 

94 ~ Om en utlänning. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
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denna lag. inte fär uppehillla sig utanför en viss ort eller kommun eller ett 
visst polisdistrikt men anträffas p[t annan plats inom riket. skall han genom 
polismyndigheten!-> försorg föras till en plats där han fiir vistas. 

Ansvar m.m. 

95 § Till böter döms 
I. en utlänning som uppehåller sig i Sverige utan föresl.rivct tillstånd 

och underlåter att ansöka om ett siidant tillstånd. elkr 
2. en utliinning som har anstiillning eller bedriver verksamhet. som 

kriivcr arhetstillstånd. utan all han har ett sådant tillstilnd. 
Den som har en ulliinning i sin tjänst. fastän u!Hinningen inte har före

skrivet arbets- eller anställningstillstilnd. döms till hö1er eller. när omstiin
digheterna är försvårande. till fängelse i högst ett t1r. 

96 § Till böter eller. niir omstiindigheterna är försvårande. till fängelse 
högst sex månader döms 

I. den som inte gör en sildan anmälan som föreskrivs i en författning 
som har utfärdats med stöd av denna lag. 

2. den som i en sådan anmälan eller i ett ansökningsärende enligt denna 
lag eller enligt en författning. som har utfärdats med stöd av denna lag. mot 
hättre vetande lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlt1ter att tala om 
nilgol förhållande av betydelse, 

3. den som hjälper en utlänning alt komma in i Sverige i strid mot 
föreskrifter i denna lag eller i en författning som har utfärdats med stöd av 
lagen, · 

4. en utliinning som, i annat hänseende än beträffande skyldighet att ha 
pass. visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. överträder bestäm
melserna i denna lag eller vad som har föreskrivits med stöd av lagen. eller 

5. en utlänning som försöker hindra verkställighet av beslut om hans 
avvisning eller utvisning. 

Till fängelse i högst ett år eller. när omständigheterna är mildrande, till 
böter döms, utan hinder av första stycket, 

I. den som hjälper en sädan utlänning som avses i 30 ~ första och andra 
styckena all komma in i Sverige, eller 

2. en utliinning som försöker hindra verkställighet av beslut om avvis
ning enligt 30 ~eller utvisning enligt 47 eller 48 ~-

För försök till brott som avses i första stycket 3 dler andra stycket 
döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 

97 § Till fängelse i högst ett år eller, när omständigheterna är mildrande, 
till böter döms 

I. en utlänning som överträder föreskrifter som har meddelats med stöd 
av denna lag och som innehåller förbud för utlänningen att uppehålla sig 
utanför en viss ort eller kommun eller ett visst polisdistrikt, eller 

2. en utlänning som överträder en sådan föreskrift som har meddelats 
enligt 74 ~ andra stycket. 

98 ~ Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa. till böter döms 
en utlänning som uppehåller sig i Sverige, fastän han enligt ett verkställt 
heslut om utvisning enligt 40, 43. 47 eller 48 * inte har haft rätt att ~tter
vända hit. Detta gäller dock inte utlänningar som har flytt hit för att undgå 
politisk förföljelse. 
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I ringa fall skall iital fiir brott enligt denna paragraf inte \'iick;p; annat ;in 
om det iir p;-1kallat fr[in allmiin wnpunkt. 

99 s Avvisas eller utvisas en utliinning. iir han skvldig att betala kostn;1-
den för resan till den lll'l. dit han sitnds genom myndighet~ flirsorg_ Det
samma giiller ni1r en utliinning enligt 94 ~ genom polismyndighL·h l'iirsorg 
fiirs till en plats. diir han f":.ir vistas. 

Om en utliinning enligt 82 ~ förs tillbaka till det fart\g eller luftfartvg 
med vilket han har kommit till Sverige eller siitts ombord p;i ett annat 
fartyg eller luftfartyg med samma innehavare_ iir innehavaren skyldig att 
utan ersiittning av staten föra utliinningen ut ur Sverige. 

Om en utliinning. som iir anstiilld ombord p~1 ett fartyg eller ett luftfartyg 
eller som utan till~itelse har fiiljt med detta. liimnar fartyget eller luftfany
gct under dess uppchall i Svcrige. <l\:h L1lovligen rcser in i Svcrigc. ~ir 

fartygets ellcr luftfartygets innehavare skyldig att svara för dc kostnader 
som uppstiir för det allmiinna för utliinningens uppehiille i Sverige undcr de 
närmaste tre mänaderna och for hans utresa ur Sverige. 

I friiga om ett fartyg med utliindsk innehavarc iir bdiilhavaren och den 
som har anlitats för inklarering av fartyget skyldiga att pi\ innehavarens 
viignar svara för kostnader enligt tredje stycket. om det inte iir uppenbart 
oskäligt. 

Särskilda bestämmelser 

100 * Med polismyndighet avses i denna lag iiven liinspolischefen. Vad 
som sägs om polismyndighet giiller iiven den som liinsstyrelsen har siirskilt 
förordnat att fullgöra siidana uppgifter som enligt lagen tiligger pL1lismyn
digheter. 

101 * Beträffande diplomatiska tjiinstemiin och avlönade konsuWra 
tjänstemän som är anställda av friimmande makter i Sverige samt deras 
familjer och betjiining liksom friimmande makters kurirer tillämpas denna 
lag endast i den utstriickning som regeringen förordnar om detta. 

I fråga om andra utliinningar. vilka iir beriittigade till förmiiner enligt 
lagen ( 1976:661 I om immunitet och privilegier i vissa fall. iakttas de in
skriinkningar som följer av 2-5 **i den !agen. 

102 ~ lkstiimmelserna i I .'i ~ förvaltningslagen ( 1971: 2901 tilliimpas i 
iirenden om visering. tidsbegriinsat uppeht1llstillst[111d. arbetstillstilnd och 
återkallelse av permanent urpehållstillst;ind endast niir utl;inningen iir 
bosatt eller annars vistas i Sverige. 

Bestiimmclserna i 17 * förvaltningslagen tilliimpas inte betriiffande be
slut om visering och arhetstillstiind och inte heller hetriiffande beslut om 
tidsbegriinsat uppehilllstillstiind i andra fall iin ~om avses i 14 *· 
I03 ~ Ar Sverige i krig eller krigsfara eller räder st1dana utomordentliga 
förh{1llanden som är föranledda av krig eller krigsfara som riket har befun
nit sig i. rnr regeringen utfärda särskilda föreskrifter om utliinningars inresa 
och uppehilll i riket, utresa ur riket. rätt att ha anstiillning eller offentligt 
förtroendeuppdrag hiir. avliigsnande frän riket samt om omhiindertagande 
av utlänningar i anstalt eller förliiggning. 

Har regeringen i andra fall iin dfi Sverige iir i krig utfiirdat föreskrifter om 
verkställighet av avvisning eller utvisning. vilka avviker från vad som 
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flireskrivs i 77 och 78 ~~-eller föreskrifter om omhiindertagandc av uthin
ningar i anstalt eller fiirliiggning. skall flire-;krifterna. om riket inte kommer 
i krig. umkrstiillas riksdagens prövning inom en mfmad efter utfardandet. 
Annars förlorar de sin verkan. Om föreskrifterna intt! godkiinns av riksda
gen inom tvi1 mi'mader friln det att de undcrstiilldes. upphör de att giilla. 

IO~ ~ Regering.en utfärdar föreskrifter om hemsiindamk av utliinningar. 
som har tagits om hand enligt harnavilrdslagen t 1%0: 97). lagen ( 1%<1: 29~1 
om beredande av sluten psykiatrisk vi\rd i vissa fall eller J.5 ~ lagrn 
I 1%7: 9401 angilende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda och 
smn inte iir llyktingar. 

Efter avtal med annat land om behandling av fripassagerare far regering
en föreskriva avvikelser friln hestiimmelserna i denna lag samt utförda de 
fiireskrifter i övrigt som behövs för tillämpning av avtalet. 

Om uthimning för brott och om överförande till annat land for vcrkstiil
lighct av en här i riket f1dömd frihetshcrövande påföljd samt om utliimning 
till annat nordiskt land för verkställighet av beslut om vfml eller behandling 
finns siirskilda hestiimmelser. 

(h'crgångsbcstämmclscr 

Denna lag triider i kraft den I juli 1980. dt1 utlänningslagen I 19.54: 19Tl 
upphör att gälla. 

Om ett iirende har anhiingiggjorts hos polismyndighet, statens invand
rarverk eller regeringen innan denna lag har triitt i kraft. tilliimpas fortfa
rande äldre hestämmelser. Nya lagens hcstiimmelser om flyktingförklaring 
t;lhimpas dock iivcn i sf\dana ärenden. 

Förekommer i lag eller annan författning uttrycken förpassning eller 
förvisning, skall därmed avses utvisning enligt 38 respektive 40 ~ i denna 
lag. 

2 .Ftirslag till 

Lag om ändring i rättegångsbalken 

Hiirigentm1 föreskrivs att 24 kap. 21 ~ riittegångshalken skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·an11llle h'delsc Fiircslagcn /.vdelse 

Dömes den misstiinkte för brottet och är han häktad. pröve riitten enligt 
de i detta kapitel angivna grunderna. huruvida han skall i häkte avbida. att 
domen vinner laga kraft: iir den misstänkte å fri fot. må rätten förordna, att 
han skall hiiktas. 

Vid tillämpning al' första stycket 
skall bestämmelserna i detta kapi
tel om häktning av den, som skäli
gen kan befaras undandraga sig 
straff, gälla äl'e11 i fråga om den 
som skäligen kan befaras undan
draga sig utvisning. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1980. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiat

risk vård i vissa fall 

Härigenom föreskrivs all 16. 18. 21. 22 och 24 ** lagen (I %6: 293 I om 
hcredande av sluten psykiatrisk vilrd i vissa fall skall ha nedan angivna 
lyddsc. 

N111·arand<' lvdclse 

16 ~ 

Den som beretts vilrd med stöu av beslut enligt 9 ~andra stycket eller på 
grund av domstols förordnande skall ofördriijligcn utskrivas, om förulsiitt
ningar enligt I * för att bereda honom v<"ird icke Hingre föreligga. Omstiin
dighct som avses i I * första stycket cl fiir icke utgöra grund för kvarhäl
landc i annat fall än dii patienten beretts viird på grund av domstols 
förordnande. 

Frilgan om utskrivning skall prö
vas fortlöpande. 

Utskril'lling skall iil·en kunna 
ske. 0111 111'1'i.1·11i11gs-. 11t1·i.rni11g.1- el
ler 11thi111ningsh1•s/111. som .fo11ar.1· i 
.fi·äga 0111 patienten. iir rerkstii/1-
hart och paticntcm tillstilnd tilliltcr 

. si/dan rcrk.1·tiillighl't. 

Frågan om utskrivning enligt .fi'ir
sta .1·tycket skall prövas fortlö
pande. 

18 * 
Patienten eller hans make. om makarna sammanbodde vid tiden för 

intagningen. eller annan. som då stadigvarande sammanbodde med ho
nom. eller hans barn. fader. moder. syskon, förmyndare eller gode man får 
göra ansökan om utskrivning. 

Ansökan hos utskrivningsnämnden göres skriftligen. Om patient som 
avses i 17 ~ andra stycket ger till känna att han icke vill vara intagen på 
sjukhuset. skall han genom överläkarens försorg underrättas om sin möj
lighet att ansöka om utskrivning och tillfälle beredas honom att upprätta 
erforderliga handlingar. 

I ji1/I som arscs i 16 ~ andra 
stvcket .fur ansiikan om 11tskrirni11g 
enda.11 giiras ar 111yndighct som får 
1·erkstiilla hes/uti'/ om m'l'i.rnini:. 
11tl'i.rni11g eller 11tlii11111i11g. 

Utskrivningsniimnden är icke skyldig att pröva ansökan om utskrivning. 
förrän tre månader förflutit från prövningen av tidigare ansökan. 

21 ~ 

Talan får föras mot läkares beslut 
enligt denna lag, om läkaren 

intagit n~lgon på sjukhus eller en
ligt 9 * andra stycket beslutat att 

Talan får föras mot läkares heslut 
enligt denna lag. om läkaren 

intagit nägon på sjukhus eller en
ligt 9 * andra stycket beslutat att 
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ratit:nt allt.iiimt skall vara intag.en 
pii sjukhus. 

liimnat hegiiran om tillst~iml att 
vistas rii egen hand Utllm sjukhus
omri1dt:t hdt dler delvis utan bifall 
eller iiterkallat s;idanl tillst;ind. 

avslagit ansiikan om utskrivning 
eller om utskrivning r•I försiik. 

i samhand med utskrivning. pii 
försök ;ilagt patient all iakttaga siir
skilda fi.ireskriflcr elkr stitllt honom 
under tillsvn eller 

iiterintagit patient under ut
skrivning p~i fiirsiik. 
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{iirl'.1/11,r..:<'11 /_1·dd.1c 

patient alltjiimt -;kall 1 ara intagen 
pii s.i11khus. 

l:imnat hcgiiran l.Hll tilbtitnd all 
vistas pa t:gl'n hand utom -,_jukhu-,
omriilkt ht:lt eller ddvis utan bifall 
eller ilterkallal s<'1danl tillsti111d. 

avslagit ansökan om uhkrivninl! 
<'lllil!t /() ~ .fi"i11111 sl_fff..cr eller lH{i 

utskrivning. pa flirsök. 

i samband med utskrivning p;i 
försök illag\ patient all iakllaga siir
skilda föreskrifter eller stilllt hnnom 
under tillsyn eller 

;iierintagit patient under ut
skrivning pii fiirsiik. 

I iivrigt fär talan icke foras mot liikares beslut enligt denna lag. 
T<1lan föres lws utskrivningsniimnden gerwm hesviir. 

.,.., ~I -- ~ 

Talan far föras mol utskrivnings
niimnds beslut. lim niimnden 

ogillat besviir över beslut om in
tagning eller beslut enligt 9 ~ andra 
stycket. 

avslagit ansökan om utskrivning 
eller om utskrivning pf1 försök eller 
ogillat besviir över Hikares heslut 
om avslag pr1 s{1dan ansökan eller 

i samband med utskrivning pii 
försök i'dagt patient all iakllaga sär
skilda föreskrifter elh.:r stiilh honom 
under tillsyn eller liimnat bcsviir 
över liikares beslut i sådana fri:igor 
helt eller delvis utan bifall. 

Talan ffir föras mol utskrivnings
niimnds heslut. om niimndcn 

ogillat hesvilr över l)eslut om in
tagning eller bc~lut enlig.I 9 * andra 
stycket. 

avslagit ansökan om utskrivning 
l'llligr /fJ ~ .fi"irsra srvder eller om 
utskrivning pii försök clkr l1gillat 
besviir över läkares beslut om av
slag pii sådan ansökan eller 

i samhand med utskrivning pii 
försök itlagl patient all iakttaga sär
skilda föreskrifter eller stiillt honom 
under tillsyn eller lämnat besviir 
över ltikares beslut i s~idana frägor 
helt eller delvis utan bifall. 

I övrigt filr talan mol ulskrivningsniimnds beslut enligt denna lag föras 

endast i fall som avses i 26 *· 
Talan föres hos psykiatriska ntimndcn genom besvär. 

Talan enligt 21 eller 22 * får föras 
av den som enligt 18 * iiger ansöka 
om utskrivning. Talan f<lr föras 
utan inskränkning till viss tid. l fra
ga om prövning av talan enligt 21 * 
iiger bestiimmelsen i 18 * trec{ic 
stycket motsvarande tilliimpning. 

Talan enligt 21 eller 22 ~ fär föras 
av den som enligt 18 *Firsta srvckei 

äger ansöka om utskrivning. Talan 
får fi.iras utan inskriinkning till viss 
tid. I fräga om prövning av talan 
enligt 21 ~ iiger bestiimmelsen i 18 ~ 
.ffiirde sty1:ke1 motsvarande lill
liimpning. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1980. 

1 Senaste lydelse 1971: 638. 
2 Senaste lydelse 1971: ti38. 



Prop. 1979/80: 96 221 

4 F iirslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagcn ( 1972: 4291 

Hiirigenl>ITI ftircskrivs att 41 ~ riittshjiilpslagen t 1972: 429) 1 skall ha ne
dan angivna lydelse. 

N111·t1m11d1· l_,·c/d.11· h'i/"l'slagt'n lrddsc 

41 ~c 

Riitt shjiilp genom offentligt hit rii
de liimnas i mill eller iirende 

I. hos utskrivningsniirnnd eller 
psykiatriska niimnden ang:1ende in
tagning enligt 8 eller 9 ~ eller ut
skrivning enligt 16 eller 19 ~ lagen 
(I %fJ: 293) om beredande av sluten 
psykiatrisk vilrd i vissa fall. 

2. hllS heslutsniimnd clln psykia
triska niimnden angiiendc inskriv
ning i eller utskrivnin!! friin vi1rd
hcm eller specialsjukhus enligt la
gen t 1967: 9401 angi1cndc omsorger 
om vissa psykiskt ut vecklings
störda eller placering av siirskol
clev enligt 28 * samma lag. 

3. hos förvaltningsdomstol an
giiendc tvängsintagning i allmiin 
v;irdanstalt för alkoholmissbrukare 
enligt 18 eller 55 ~ lagen ( 1954: 5791 
om nykterhetsviin.I eller kvarhiil
landc .:nligt 45 ~ samma lag, 

4. angilcndc omhiindertagande 
för samhällsvftrd enligt 29 ~ harna
vilrdslagen ( 1960: 971 eller utred
ning enligt 30 * samma lag eller ;m

giiende s{idan samhiillsviirds slut
liga upphörande enligt 42 * samma 
lag, 

5. hos förvaltningsdomstol an
gäendc intagning i eller utskrivning 
från ungdomsvf1rdsskola enligt bar
navårdslagen ( 1960: 97). 

fJ. angiiende ./i"irpas.rning dia 111-
1·i.rni11g enligt utlänningslagen 
( 1954: 193; samt vid utredning hos 
polismyndighet när frilga har upp
kommit om fi'irpuss11i11g elll'r ut
visning, 

7. angiiendc avvisning enligt ut
länningslagen. dock ej hos polis-

1 Lagen omtryckt 1979: 240. 
~ St:na~te lydelse 1979: 690. 

Riittshjiilp genom liffentligt bitrii
de liimnas i mill eller iirende 

I. lws utskrivningsniimnd eller 
psykiatriska niimmlen ang<iende in
tagning enligt 8 eller 9 ~ eller ut
skrivning enligt I fJ eller 19 ~ lagen 
( 1966: 29.~) om beredande av sluten 
psvkiatrisk v~trd i vissa fall. 

2. hos heslutsniimnd eller psykia
triska niimnden angiiende inskriv
nin!! i eller utskrivning fn'tn vi1rd
hem eller specialsjukhus enligt la
gen ( 1967: 940) angiiende omsorger 
om vissa psykiskt ut vecklings
stiirda eller placering av siirskol
clev enligt 28 ~ samma lag. 

3. hos förvaltningsdomstol an
giiende tvi\ngsintagning i allmiin 
V<irdanstalt för alkoholmisshrukarc 
enligt 18 eller 55 *lagen ( 19.q: 5791 
om nykterhctsvård eller kvarhill
lande enligt 45 * samma lag. 

.i. angiiende omhiindertagande 
för samhiillsvi:lf{I enligt '.!9 ~ barna
vilrdslagen t I %0: 97) eller utred
ning enligt 30 ~ samma lag elkr an
g<'icndc si"idan samhiillsviirds slut
liga upphörande enligt 4~ ~ samma 
lag. 

'i. hos förvaltningsdomstol an
gilende intagning i eller utskrivning 
frän ungdomsv~irdsskola enligt bar
navilrdslagen ( 1960: 97). 

fJ. angående 1111·isni11g <'nligt 38. 
43. 47 eller 4X ~ utliinningslagen 
r 1980: OOOJ samt vid utredning hos 
polismyndighet nar friiga har upp
kommit om 1111·is11i11g l'l1li.r.:1 a11-
gil'lw lagmm. 

7. angi\endc avvisning enligt ut
liinningslagen. dock ej hos polis-
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Ntll'llr<llll/c 1-"ddsc 

myndighet. si"ivida icke anledning 
flireligger all 111ufrrsTiilla iiremlet 
d1•11 cc11Tru/11 11T/ii1111i11g.1111_r11dig/ll'
fl'/1 eller utliinningen enligt 35 ~ 
samma lag hilllits i fiirvar liingre än 
en vecka. 

8. angi1emk vcrkst;illighet enligt 
utliinning,lagen. tHn anledning flire
liµgcr att 1111dcrstiilla iirc11dcT den 
, ·c 11 Tm la 11Tlc'i1111i ngs mrndighe Ten 
med stiid av 58 ~ andrn sT.H·kcT sam
ma lag eller hiinskjuta iirendct dit 
m<:'d s!lid av 58 ~ fl"l'<ti<' .1·TrckcT sam
ma lag eller om utliinningen enligt 
35 ~ samma lag hållits i förvar 
längre iin en vecka. 

9. angiiende föreskrifter som 
medd.:'lats en!iµt 10~. 34 ~dia 51 ~ 
.fi·111f1' .11,·dct utlänningslagen. 

10. angående hemsämlande av 
utliinning med stöd av 71 ~ första 
stycket utliinningslagen. 

11. angäende förverkande av vill
korligt medgiven frihet enligt :26 
kap. brottsbalken. 

12. ang;°1ende iiterintagning i an
stalt enligt 30 kap. brottsbalken. 

13. angående verkställighet ut
omlands av frihetsberövande på
följd enligt lagen t 1963: 193) om 
samarbete med Danmark. Finland. 
Island och Norge angående verk
stiillighet av straff m. m. eller lagen 
t 197:2: :260) om internationellt sam
arbete rörande verkstiillighet av 
brottmi1lsdom. 

14. angående utlämning enligt la
gen i 1970: 375 J om utliimning till 
Danmark. Finland. Island elkr 
Norge för verkställighet av beslut 
om värd eller behandling. 

15. angående kastrering enligt la
gen ( 1944: 133) om kastrering. om 
giltigt samtycke till åtgiirden ej läm
nats. 

16. hos regeringen enligt I ~ and
ra stycket lagen ( 1975: 1360) om 
t vilngsåtgärder i spaningssyfte i vis
sa fall. 

Fiirn1ag1•11 lrdclsc 

myndighet. si1vida icke anledning 
föreligger att ii1·a/ii1111w iirl'!ulcT Till 
.1·TaTc11s i111·a11dran·erk eller uthin
ningen enligt 50 dia 5:! .~ samma 
lag hi'tllits i förvar liingre iin en vec
ka. 

8. angäende. verkställighet enligt 
utliinningslagen, om anledning före
ligger att ii1·er/iimna iircndeT till .\'/a
Tens im·andrarvcrk med stöd av 85 
eller 86 ~ samma lag eller hiinskjuta 
iirendet dit med stöd av 87 ~ samma 
lag eller om utlänningen enligt 50 
eller 5:! .~ samma lag hiillits i förvar 
längre än en vecka. 

9. ang{1cnde föreskrifter som 
meddelats enligt 13 !$. 48 ~eller N ~ 
andra sn·cket utlänningslagen. 

10. angiiende hemsändande av 
utlänning med stöd av 104 ~ första 
stycket utliinningslagen. 

11. angående förverkande av vill
korligt medgiven frihet enligt :26 
kap. brottsbalken. 

12. angående återintagning i an
stalt enligt 30 kap. brottsbalken. 

13. angående verkställighet ut
omlands av frihetsberövande pä
följd enligt lagen I 1963: 193) om 
samarbete med Danmark. Finland. 
Island och Norge angående verk
ställighet av straff m. m. eller lagen 
( 1972: :2601 om internationellt sam
arhetc rörande verkställighet av 
hrottmillsdom. 

14. angående utlämning enligt la
gen ( 1970: 3751 om utlämning till 
Danmark. Finland. Island eller 
Norge for verkställighet av beslut 
om vård eller behandling, 

15. angående kastrering enligt la
gen ( 1944: 133) om kastrering. om 
giltigt samtycke till åtgärden ej läm
nats. 

16. hos regeringen enligt I* and
ra stycket lagen ( 1975: 1360) om 
tvangsiltgiirder i spaningssyfte i vis
sa fall. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1980. 
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