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Inledning1

1992:511 delarvissagällerdir.utredningsuppdrag översynMitt av
1992-10-27i PMhar tidigare delsJagutlänningslagen enm.m.av

massflyktssituationer, dels iregleringtill legalförslagmed ettav
de delarresultatet1993:24 redovisatdelbetänkande SOU av av

ändring ochellermedangelägetfunnit detjaguppdraget där mest
andra justeringartekniska ochåterstår vilkatillägg. Nu prövaatt som

utlännings-tillämpningtolkning ochunderlättaförbör göras att av
hänvisning tilldirektivenide delarna1989:529; UtlL. I görslagen

Rikspolis-SIV ochInvandrarverketsynpunkterförslag och som
och vilka föranlettsfört framskilda skrivelser haristyrelsen RPS

utlän-tillämpningenden praktiskaerfarenheterfrämst de avsomav
utesluter inte jagdirektivenMenningsförfattningama har att targett.

justeringarjag bedömerregleringen därockså delarandra attavupp
behövs.

förtyd-ellerändringar, tilläggförfattningsbestämmelser därDe
önskvärda regle-nödvändiga ellerbedömsellerliganden bedömts nu
sakligtord inteområden; med andrade hängerskildavitt settrar

på vilket jagtill detförhållande ligger förklaringen sättihop. dettaI
utredningsarbetet. Omedelbartavslutanderedovisar denna etapp av

sammanställningsålunda sedvanligefter följerdenna inledning aven
uppställda iparagraferlydelse berördatillsamtliga förslag avny

parallell-nuvarande lydelsenmed denparagrafordningkapitel- och
varje berörddärövervägandeavsnittställd. följerDärefter ett

inleds medrubrik vilketunderunderavsnittparagraf behandlas i egen
Övervägandeavsnittetparagrafen. ärlydelsenföreslagnaden avnya

specialmotivering.traditionellutformatalltså tekniskt sett som en
någon ändring inte börtill slutsatsenmigövervägandena lettHar att

övervägandenderubriken enbartaktuellaunder denredovisasgöras,
slutsatsen.till denframlettsom

Direktiven bilaga.medfinns som
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förekommerDet jag här behandlar paragrafer i vilka jag iatt
tidigare redovisningar föreslagit ändringar; någrai fall förslaghar
till ändring i lagtsUtlL riksdagens bord. återgesDessa paragrafer
då i den lydelse de har idag.



Författningsförslag2

ändring i utlänningslagen2.1 Förslag till lag om
1989:529

fråga utlänningslagen 1989:529förordnas iHärigenom om
skall betecknas 5nuvarande 2 kap. 5 §dels att a

två paragrafer,i lagen skall införas, i 2 kap.dels detatt nya
paragraf,§§, och i kap. 175 b och 5 7 enc ny

3 6 kap. och 9 §§,kap. 6 4 kap. 6 och 9 §§, 5 kap. 1dels 2att
9 kap. l § skall ha nedan10 8 kap. 12 och 16 §§7 kap. samt

lydelse.angiven

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2 kap.

5§ 5a§

befinner vill bosättaOm utlänningen sig i utlänningEn som
fåttSverige ansökan Sverige skall haisignär om uppe- uppe-

hållstillstånd hållstillståndeller haninnan in igörs prövas, reser
får inte bifallas. ansökanansökan landet. Görs om uppe-

inte hållstillstånd fårDetta gäller dock efter deninresanom
utlänningen har till asyl bifallas. gäller dockDettarätt inte

här, det skulle stridainte motom
återförena åtagan-utlänningen skall Sveriges internationella

sig med familjemedlem inhumantden, utlän-nära moten vara
stadigvarande bosatt i någon ståreller ho-är ningensom som

Sverige, och han tidigare överskridaellernärasom nom annars
har sammanlevt med utomlands, rimlighetens krävagränser att att
eller lämnar landet förutlänningen att

det finns särskilda utifrån uppehållstill-ansökaannars om
skäl. stånd.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om utlänningen avvisasskall Görs ansökan uppehålls-om
eller utvisas enligt beslut tillstånd utlänning be-ett som av en som

fårhar vunnit laga kraft, dock finner landetsig i enligtmen som
uppehållstillståndansökan Iagakraftvunnet förordnan-etten om

från honom bifallas bara de skall elleravvisas utvisas här-0n1 an-
sökan grundar sig omständig- ifrån gäller bestämmelserna i
heter inte föruthar 5prövatssom C
i ärendet hans avvisning ellerom
utvisning och 5b§om

utlänningen har till asylrätt uppehållstill-En ansökan omhär, eller
stånd för förlänga pågå-att enfinns synnerligadet annars ende vistelse här för besök ellerskäl humanitär art.av fårliknande anledning bifallasavfårRegeringen föreskriva att åberopautlänningen kan sak-omuppehållstillståndansökanen om liga skäl för förlängningen. Där-får fallbifallas i andraäven än dock förlängningenvid gäller atti andra stycket detsom omanges med mindre det föreliggerinte,följer överenskommelseenav fårsynnerliga skäl, gälla längre

med främmande stat. tillståndettid det ursprungligaän
och något fall längreinte i än ett
ar.

5e§

det lagakraft-Föreligger ett
förordnandevunnet att ut-om en

länning skall elleravvisas utvisas
fårlandet, ansökan omur en

uppehållstillstånd från honom bi-
fallas medan han befinner sig i
Sverige bara ansökan grun-om

på omständigheterdar sig som
förut ärendetiinte prövats om

ellerhans avvisning utvisning
och om

till asyl här,han har rätt
eller

det föreliggerannars syn-
skäl humanitärnerliga art.av

10



örfattningsförslagF

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

6§

Arbetstillstånd för fårskall viss tid. visstDet slag ellerettges avse
vissa förenasslag arbeten och med de övriga villkor kanav som
behövas.

arbetstillståndfråga fråga arbetstillståndtill-I l till-om om
lämpas första andra lämpas5 § och 5 § motsvarande sätt.a

på motsvarandestycket sätt.
fårRegeringen meddela ytterligare föreskrifter arbetstillstånd.om

4 kap.
6§

uppehålls-ansökan AvslåsOm ansökanen om en om uppe-
tillstånd hållstillstånd återkallasavslås eller ellerett ettuppe-
hållstillstånd återkallas sådant tillståndmedan medan utlänning-ut-

befinnerlänningen befinner sig i Sverige sig i Sverige, skallen
skall samtidigt meddelas samtidigt förordnasbeslut utlänning-att

eller skall elleravvisning utvisning, avvisas utvisas.om om en
Sådant fårinte synnerliga skäl talar förordnande under-mot

detta. låtas det finns anledning antaom
utlänningen redan har lämnatatt

landet eller särskilda skälannars
dettalar meddelas.mot att

9§

När domstol enligt 34 kap. domstolenDömer utlän-en en
brottsbalken föränd-beslutar enligt lagakraft-ning,att ettsom

påföljd, utlänning förordnande utlän-vunnetra en som en av en
har dömts till förutom utvisning, ningsmyndighet skall avvisas
får domstolen meddela det fråneller landet,utvisas tilläven
beslut beträffande utvisningen, fängelsepåföljd samtidigtutan att

påföljdförändringen förordna hans påutvisningsom av ger om
anledning till. grund brottet, skall domsto-av

len fängelsepåföljdenavgöra om
skall eller inteavtjänas innan av-
visningen eller verk-utvisningen
ställs.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Står utlänning, skallen som
elleravvisas utvisas enligt ett

lagakraftvunnet förordnande av
utlänningsmyndighet, underen

åtal för på vilkengärning kan
följa fängelse, åklagarenskall

åtalet skallavgöra prövasom
eller inte innan avvisningen eller
utvisningen verkställs.

domstol enligtNär 34 kap.en
brottsbalken beslutar förändraatt

påföljd, utlänning haren som en
dömts till förutom fårutvisning,
domstolen meddela det be-även

beträjfandeslut utvisningen, som
förändringen påföljdav ger an-
ledning till.

kap.5
3§

utlänning vidOm ankom- Utlänningsnämnden, Statensen
till Sverige eller därefter invandrarverk eller polismyndig-sten

uppehållstillstånd,ansöker fårheten hand ellertaom om pass
får invandrarverkStatens eller identitetshandling förannan en
polismyndigheten hand utlänning vid ankomsten tillta om som
hans eller identit- Sverige eller därefter ansökerpass annan

påetshandling i avvaktan uppehållstillstånd.han Handlingenatt om
får tillstånd vistas får behållashär eller till dess utlänningenatt
lämnar landet. får det tillståndetbegärda eller

lämnar landet.

Polismyndigheten får i sam-
band med verkställigheten ettav
förordnande elleravvisningom

handutvisning handling,ta om
förstai stycket, isom avses

påavvaktan verkställighetenatt
kan ske.

12



örfattrtingsjförslcigF

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.
1§

För utredning i samband med En utlänning haninte,är om
inresa eller eller i förvar 2inte i enligt eller 3utresa tassam-
band kallelse eller skyldigmed hämtning kvar för utred-att stanna

fårenligt kap. 6 § utlänning samband med5 ning i ellerinresaen
hållas intekvar, dock längre eller anledningi kal-än utresa av

någotnödvändigt och inte i fall lelse eller hämtning med stöd av
timmar, intelängre 5 kap. 6 längre§ timmar.än änsex om sex

beslut meddelats förvarhar om
enligt 2 eller 3

9§

förvarBeslut eller uppsikt Beslut förvar eller uppsiktom om
fattas den myndighet fattas den myndighet,av som av som
handlägger ärende handlägger ärendet.ett om uppe-
hållstillstând, avvisning eller Handläggande myndighet ärut-
visning. I ärenden handläggs polismyndigheten1som

får statsråd,det frånregeringen och med begärana attav
till uppgift föredrahar eller ansökaninresaattsom om om

ärenden enligt denna lag, under uppehållstillstånd och, igörs
handläggningen besluta för- förekommande fall, till dess be-om

uppsikt.eller Beslut slut fattas eller ärendet tagitsatt tavar
hålla någoneller kvar i förvar Statens invandrarverk,emot av

kan fattasinte regeringen. b och med besluti medatt ettav
Motsvarande gäller beträffande förordnande elleravvisningom
uppsikt. förutvisning verkställig-mottas

Den verkställande myndig- het, sådan ansökanäven om en
heten fattar beslut förvar 2i kap. 5 § därefterom som avses c
eller uppsikt, beslutnär görs,ett om
avvisning eller utvisning har 2 Statens invandrarverk i
lämnats till myndigheten för och med ansökanatt en om uppe-
verkställighet. hållstillstånd och tilltas emot

Utan hinder första stycket dess beslut har fattats; överklagasav
får beslut förvar eller beslutet eller får det verkställasett om
uppsikt meddelas Statens hinder det inte vunnitutan attav av
invandrarverk i ärende där laga kraft eller på grund,ett annan
handlingarna inte harännu verket handläggandesänts myndig-är

tillöver Utlänningsnämnden och het till dess ärendet tagits emot
13
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

polismyndighet i ärende Utlänningsrzämnderz respektiveettav en av
där handlingarna inte har polismyndigheten,över-
lämnats till lnvandrarverket. 3 Utlänningsnärnnden ochi

får ocksåPolismyndigheten med ärendet och tillatt tas emot
fatta tillfälligtbeslut dess beslutfattats ch beslutet, iatt taom en
utlänning i förvar eller ställa förekommande fall tagits emot
honom under uppsikt, det polismyndigheten för verkom av
inte finns tid avvakta den .ställighetatt
handläggande myndighetens be- ärendeNär dettagits iett emot
slut. Beslut med stöd detta departement hJr beredaattav som
stycke skall skyndsamt anmälas frågor dennai lag,som avses
till myndighet hand-den handlägg-regeringensom anses som
lägger ärendet, denna ande myndighet. frågoroch Beslut imyn-
dighet därefter omedelbartskall förvar eller uppsikt fattasom av

förvar statsrådbeslutet det har föredrapröva attom om som
fortsätta sådana frågor.eller uppsikt skall att

Är .såvälgälla. Invandtarverket, Ut-
lannirzgstzämnden efter regering-

polismyndigáeten atten som anse
handlággande Myndighet, ärsom

verket iämndenrespektive att
sådan, någonanse som m av

dem med stöd é kap. 9 ellerav
10 färordnat verkställig-§ at:
heten skall avbrytas.

skall,Ett ärende efter det att
expediering har skett, anses som

andraden myndig-mottaget av
heten tjänstetzdens börjanvid

då expedi-andra dagen efter den
skedde, lageninteering om

beräkning1930:173 lag-om av
stadgad tid föranleder annat.

Handläggande harmyndighet
prövaatt ettom myn-ai annan

meddelat beslutdighet förvarom
eller uppsikt skall bestå eller inte.

14
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

polismyndighet fårEn till-
fälligt utlänning förvarita en
eller ställa honom under uppsikt,

myndigheten enligtinteäven om
andra stycket handläggandeär
myndighet, förutsatt omstän-att
digheterna sådana denär att
handläggande myndighetens be-
slut hinner avvaktas. så-inte Ett
dant beslut polismyndighetenav
skall skyndsamt anmälas till den
handläggande myndigheten, som
har dröjsmål prövaatt utan om
förvaret eller uppsikten skall
bestå.

7 kap.
10 §

Finner Statens invandrarverk Finner Statens invandrarverk,
beslut verket har till följd överklagande elleratt ett som av av

meddelat första instans anledning, beslutär att ettsom annan
oriktigt grund verket har meddelatomstän-av nya som som
digheter någoneller första uppenbartinstans orik-ärav annan
anledning, skall verket ändra på grundtigt omstän-av nya
beslutet det inte blir till digheter någonellerom av annan an-
nackdel eller saknaskulle bety- ledning, skall verket ändra be-

fördelse utlänningen. slutet, det därigenominte blirom
till nackdel eller skulle sakna
betydelse för utlänningen om-
prövning.

Omprövning får ske Sedan Invandrarverket efteräven
beslutet överklagas till Ut- överklagande överlämnatettom

länningsnämnden. Sedan Invand- till Utlänningsnämnden,ärendet
rarverket har överlämnat hand- får verket beslutsittompröva
lingarna i ärendet till Utlän- bara nämnden begär yttrandeom
ningsnämnen, får verket från verket.om-

sitt bara Utlän-pröva beslut om
ningsnämnden begär yttrande
från verket.

15
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §
utlänningHar lämnat orik-en

uppgiftertiga sitt sinom namn,
nationalitet eller omstän-annan
dighet betydelse identitets-iav
hänseende och har beslut fattats
på grundval dessa uppgifter,av
får den myndighet, fattatsom
beslutet, besluta rättelse. Harom
beslutet laga kraft fårvunnit den
myndighet, beslutade isenastsom
ärendet, besluta rättelseom av

avgörandesitt och samtidigt
detundanröja oriktiga beslutet.

8 kap.
7§

En polismyndighets beslut avvisning skall verkställas ävenom om
det har överklagats.

Statens invandrarverks beslut Statens invandrarverks förord-
fåravvisning eller utvisning nande avvisning eller utvis-om om

fårverkställas fastän ning verkställas fastänbeslutet inte för-
har vunnit laga kraft, ordnandet inte vunnit lagautlän- harom
ningen har nöjdförkla- kraft, utlänningen haravgett avgettom
ring. nöjdförklaring.

Verkställighet får också ske Domstols dom eller beslut om
påutlänningen har nöjd- grund brott fårutvisningavgettom av

förklaring beträffande verkställasdom- utlänningen för-en om
dom nöjd domenstols eller beslut klarat sig med ellerutvis-om

på åkla- åklagarengrund brott och beslutet och medgerning attav
medger det. verkställighet får förutsattVerkställighet ske,garen

ådömd fängelsepåföljdfår dock ske harutvisningen inte attav av-
ådömd fängelsepåföljdförrän tjänats eller verkställighetenen av

flyttatshar avtjänats eller verkställig- den har tillöver ett annat
flyttats tillheten den har land.överav

land.ett annat

16



örfattningsförslagF

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

Föreligger beträffande ut-en
länning lagakraftvunnet för-ett
ordnande elleravvisning ut-om

och samtidigtvisning en av
ådömddomstol fängelsepåföljd
förenatsinte med utvisning,som

får förordnandet avvisningom
eller utvisning verkställas utan
hinder påföljden inteattav av-

domstolen bestämttjänats, attom
så får ske. Verkställigheten av
förordnandet be-sagtssom nu
träffande utlänning stårsom

åtal får,under åtaletom avser
brott kan förskylla fängelse,som
också förutsatt åklagarenske, att
medger det.

12§

polismyndighetsEn beslut polismyndighetsEn beslutom om
avvisning, Statens invandrar- avvisning och Statens invandrar-

beslut avvisningverks med verks beslut avvisning medom om
förordnande omedelbar förordnande omedelbar verk-om om
verkställighet domstols dom ställighet domstols domsamt samt
eller beslut utvisning skall eller beslut utvisning skallom om
verkställas möjligt. verkställas möjligt. 1snarast snarast

andra fall skall förordnandeett
elleravvisning utvisningom

såverkställas efter detsnart
förordnandet kraftvunnit laga

omständigheterna och hän-som
till utlänningens personligasynen

förhållanden motiverar.
andra fall iI än som avses

första stycket, skall utlänningen
har avvisats lämna landetsom

tvåinom veckor och ut-en
utvisatslänning har lämnasom

landet fyra veckor efter detinom
kraft,beslutet lagaatt omvann

inte bestäms i beslutet. 17annat
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om utlänningen inte lämnar
landet inom den föreskrivna
tiden eller det med säkerhet
måste han inte har förantas att
avsikt frivilligt lämna landetatt
inom denna tid, skall polismyn-
digheten verkställa såbeslutet

det kan ske.snart

16§

Om utlänning har utlänningEn har avvisatsen som som
avvisats eller utvisats med för- eller utvisats med förbud åter-att

återvända ändå återkom-bud ändå återkom-vända,att men som
fåtttill Sverige ha till Sverige sådantutan att utanmer mer

tillstånd tillståndsärskilt till kort be- 4 kap. §i 15sägsett som
sök här enligt 4 kap. 15 § eller eller kvar här efterstannarsom

kvar här efter det tillståndstiden gåttdet skallstannar att att ut,
giltighetstiden sådantför från påavlägsnas landet medsär-ett nytt
skilt tillstånd har gått skall stöd det tidigare meddelandeut, av
beslutet verkställas på förordnande elleravvisningnytt. om

förnyad verkställig-utvisning
Påstårhet. utlänningen inför den

förnyade verkställigheten hanatt
berättigad till asyl skallhär,är

polismyndigheten underrätta Sta-
påståen-invandrarverktens om

det. verket det uppenbartFinner
påståendet pågrundas skälatt

tidigare, skall denprövatssom
förnyade verkställigheten genom-
föras. fall påståendetI skallannat
behandlas ansökansom en om
asyl enligt bestämmelserna i
3 kap.

18



örfattningsförslagF

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.
1§

utlänning avvisasOm eller En utlänning skall avvisasen som
utvisas, han skyldig betala eller utvisas skyldigär betalaäratt att
kostnaden för sin till kostnaden för sin tillegen resa egen resa

åläggsden dit ellerhan sänds den åläggsdit han sänds ellerort ort
myndighets myndighetsatt attresa genom en resa genom en

försorg. försorg.

gällerDetsamma utlänning fårbara vistas inär viss delen som en
Sverige, polismyndighetens försorg förs tillbaka tillav genom en

plats fårdär han vistas.
Har myndigheten förskotterat

kostnad förstai ochsom avses
andra styckena, utlänningenär
skyldig myndighetenersättaatt
för kostnaden. Underlåter han
det, får myndigheten omedelbart
låta verkställa beslutet åter-om
betalning hos kronofogdemyn-
digheten.

Denna lag träder i kraft 1994-00-00
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2.2 tillFörslag förordning ändring iom
utlänningsförordningen 1989:547

Regeringen föreskriver med stöd 2 kap. l § andra stycket ut-av
länningslagen 1989:527

dels det i 2 kap. utlänningsförordningen skall införasatt en ny
rubrik respektive paragraf, 2 nedan angiven lydelse,en ny a av

dels 3 kap. skall1 § ha nedan angiven lydelseatt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
2a§

giltighetstidViserings och vistelses
längd

Med viserings giltighetstiden
den tidsperiod under vilkenavses

utlänning med stöd vise-en av
får Sverige.ringen in iresa

Giltighetstiden skall bestämmas
utifrån syftet med besöket deoch

åberopas.skäl i övrigt Densom
får det finnsinte, inteom synner-

skäl, två år.liga överstiga
Bestäms gälla förvisering atten

månader,längre tia för-än sex
tilllängs vistelse här landetirätten

enligt 2 kap. I § utlänningslagen
1989:529 med månad fören var-

tremånadersperiod med vilken
må-giltighetstiden överstiger sex

nader.
Såväl giltighetstidviseringens

tillåtnalängden densom av
vistelsetiden Sverige skall fram-i
gå det bevis enligt 7 §av som

införasskall utlänningensi pass
eller handling.annan
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

3 kap.
1§

tid, under vilken utlän-månader under DentidDen tre enav
utlännings-enligt kap. 4 §utlänning enligt l kap. ning 1vilken en

1989:529 inte behöver ha1989:529 lagen4 § utlänningslagen
uppehållstillstånd uppehållstillstånd vid vistelse ihainte behöver

uppehållstillståndsfriuppehålls- veriSvid vistelse i Sverige g e
frånfråntillståndsfri tid beräknas den tidpunkttid beräknas

dådå utlänningen in i Sverigetidpunkt utlänningenden restereste
fråneller i nordiskt landin Sverige eller i nordiskti annatannat

från utomnordiskt land. Omutomnordiskt utlän-land land. ettett
skyldig vise-inte ningen inte haOm utlänningen skyl- ärär att

i Sverige och harvisering i Sverige och ringdig haatt uppe-
hållstillstånduppehållstillstånd i nordisktihar annatannat

fårfår han dock under till-land, han dock land,nordiskt
tillståndets ståndets giltighetstid vistas igiltighetstidunder

Sverige.vistas i Sverige under tiden av
månader hatre utan att uppe-

hållstillstånd här.
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Förslagen3

Utlänningslagen3.1

uppehållstillstånd efter inresa3.1.1 Ansökan om

tvålydelse och beteckning 2 kap. 5 § och tillFörslag till ny avny nya
paragrafer 5 b och 5 §§.c

5a§

fåttvill bosätta sig i Sverige skall hautlänningEn som uppe-
hållstillstånd in iinnan han landet. Görs ansökanreser om uppe-
hållstillstånd får bifallas.efter inresan den inte Detta gäller dock

åtaganden,inte skulle strida Sveriges internationelladet motom
någon stårinhumant utlänningen eller honom näramotvara som

överskridaeller rimlighetens kräva utlän-gränser att attannars
utifrånningen för uppehålls-lämnar landet ansökaatt om

tillstånd.
uppehållstillståndGörs utlänning befin-ansökan om av en som

sig enligt lagakraftvunneti landet förordnandeettner men som
skall härifrånavvisas utvisas gäller bestämmelserna ieller 5 c

5b§.

uppehållstillstånd pågåendeEn ansökan för förlängaattom en
vistelse fårhär för besök eller liknande anledning bifallasav om

åberopautlänningen sakliga för förlängningen.kan skäl Därvid
gäller dock förlängningen inte, med mindre det föreliggeratt
synnerliga får längre tidskäl, gälla det ursprungliga till-än
ståndet något år.inte i fall längreoch än ett

5c§
attlagakraftvunnetdet förordnande utlän-Föreligger ett om en

får frånavvisas eller utvisas landet,ning skall ansökanur en
bifallas medan han befinner sig i Sverigehonom bara ansö-om
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kan grundar sig omständigheter inte förut iprövats ären-som
avvisning eller utvisning ochdet hansom om

han har till asyl här, ellerrätt
det föreligger synnerliga skäl humanitär2. art.annars av

Uppdraget

finns förutsättningarI 2 kap. 3 och 4 §§ angivna de under vilka en
få tillstånd sig i landet. Paragrafernautlänning kan bosätta här äratt

innehåll; uppehållstillståndrenodlat materiella till sitt förut-att ett
måste och i princip beviljadansökan och denna görassätter att vara

fråni Sverige följer bestämmelserna i 5före inresan Avstegav
fårsin formella huvudregel enligt §denna till karaktär 5senare,

frånoch tredje styckena och ansökan utlänningandra göras enen som
följaktligen bifallasfinns här om

utlänningen har till asyl här,l rätt
återförena sig familjemedlemutlänningen skall med2 nära somen

tidigare sammanbottSverige och hanstadigvarande bosatt iär som
med utomlands, eller

finns särskilda skäl.3 det annars
uppehållstillstånd alltså inte först in ivill kanDen ha resasom

vistelsen ochvisering och under här sökaSverige med eller utan- -
måsteuppehållstillstånd. hit, efter vistelsenbeviljas Den restsom

tillstånd,innan söker hanhon kvarlämna landet han eller hon stannar
alltså huvudregeln. Regleringen har,skall hanhon avvisas. Detta är

Diskussionen främstdiskuterats. harinte minst tid, livligtsenare
håll uppfattas alltförgällt tillämpningen 3 vissa re-somav som

ifrågasatt generellt utformad undantags-striktiv. Andra har om en
197980:96 34, därmotiverad. förarbetena prop.regel alls Iär s.

tillstånd motiverades regelnprincipen före inresa etablerades,om
sådana stötandeförhållandena skullekunde detmed attatt varavara

landet förutlänningen skall lämnaför rättskänslan kräva attatt att an-
påräkna.tillstånd ändåeller hon kanhansöka ett somom

3påpekar 1991-07-10 punkteni skrivelse dateradSIV atten
någon-fallet inteoch i till vad tidigare sägermotsats varnumera som
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uppehållstillståndting vad skall gälla ansökan UTnärsom omom
fråganågon befinner blir förlängningsig här ochgörs som omav av

efter den UT-fria tiden eller efter beviljad visering.besök SIVett
de vägledande i förarbetenakonstaterar uttalanden görs äratt som

till bosättningsfallen och fortsätter:anpassade

lagstiftningensärskilda skäl vad för tillämp-Begreppet är anger
för besöksfallen. vägledandening undantagen De uttalandenävenav

198889:86 149 anpassade till bosättningsfalligörs ärsom prop. s.
ålder,hälsa, hög hinder för och kan inte appli-bristande utresany

besöksfallen. vägande skäl för besöksfallenBegreppetceras en-
få innehållligt tidigare regler kom med tiden att ett ytterst uttunnat

vistelsensför besöksfallen. karaktär besökKnappast än attmer av
för tillstånd.gjordes trolig kom i praktiken krävas Avenatt att ge om

någonlagstiftningen inte innebäradet uttalats den än-avsettsatt nya
svårtdring, i tillämpningen uttrycket särskilda skäldetär ettatt ge

innehåll.alltför den lagen använder begreppet sär-Näruttunnat nya
måste iskilda skäl det inte begreppet detta sammanhang skallom-

betydainnebörd den vedertagna avsevärdän attges en annan en-
förhållande till tidigare tillämpning.skärpning skulle igöras

fortsatt delegering tillSärskilt bakgrund SIVattmot av avser ge
frågapolismyndigheterna i för förlängda besök, detUT ärom ange-

få uppfattningläget klarare lagregel och statsmakternasatt en en om
tillämpningen.syn

i till behandlingenl direktiven uttalas jag, anslutning denatt av av
frågan, såSIV väckta bör om inte regeln kan mjukasöverväga upp

måstemöjligt undvika utländsk medborgaredet bliratt t.ex. att att en
tillstånd rådalämna för intelandet ansöka det kanatt ettom som

några få.tvivel eller hon kommerhan attattom

Närmare bakom den nuvarande regleringen och SlVrsmotivenom
utveckling ändringsföirslagsittav

Från återges:198889:86 59 f kan dettas.prop.
uppehållstillståndår skall haSedan 1981 gäller huvudregel attsom-

erhållits före Sverige 33 UtlF. sökerinresa i § Den som uppe-
hållstillstånd efter eller härvid eller ankomsten är när ansö-som

får Bestämmelsen infördes förkan normalt avslag.prövas att
möjligheter för invandringspolitik.skapa bättre konsekventen

frånemellertid undantagits förbudet in iVissa har attgrupper resa
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Sverige för bosättning först uppehållstillstånd.ha beviljatsutan att
tillDet början de utlänningar befriade frånär kravetären som

uppehållstillstånd de omfattas reglerna tillsamt rättsom av om
asyl eller skydd i 5 eller 6 § UtlL. Vidare det utlän-ärannat
ningar skall förena sig med familjemedlemnära ärsom en som
stadigvarande ibosatt Sverige. krävs dessutomHär de haratt
sammanlevt med varandra riket. Slutligen kan undantagutom

för fall någotdet utlänningen skäl synnerlig viktgöras börav av
tillåtas in i Sverige.-resa

specialmotiveringen 149 utvecklas vadI s. skall för-närmare som
stås med särskilda skäl. Det heter där särskilda skäl kan före-att
ligga

uppehållstillståndutlänningen har har meddelats förettom som
ändamål gårbesök och föremålmedan ansökan förän ärannat utsom

fall, frågaprövning. Ett inte ovanligt, detär är ärannat attsom om
beviljas uppehållstillstånd påutlänning bör och där det grunden som

ålder framstårutlänningens högahälsa eller orimligt be-attav som
frånskall hemlandet. Andra dåansökan exempel fallgära görasatt

uppehållstillståndansökan bör inresan redanprövas trots atten om
då kanhar skett i landet det utlänningen skulle bli för-är antas att

hindrad lämna sitt land. gäller det falletDetsammaatt nytt att en
uppehållstillståndutlänning har ansökt grund anknytning tillom av

här i landet bosatt han eller hon redan har eller väntaren person som
bam med.

föreslår såparagrafen utformasSIV den aktuella besöks-att attnu
fallen och behovet förlängning i särskilda lägen regleras särskilt.av

sådan reglering bör enligt SIV kompletteras med motivuttalandenEn
klargör attsom

måste troligtdet ankomma sökanden det endastgöra röratt att
måste ocksåsig tidsbegränsad vistelse. visa försörjning-Han attom en

tryggad under tilltänkt vistelsetid.arbeteär utanen
Även ocksåkraven inte behöver ställas högt, skall det finnasom

från för avseddanågot skäl till ansökan inte början gjorts hela denatt
vistelsetiden.

förhållande mellan förstaVidare bör det föreligga rimligtett en
vistelsetid och sökta förlängningen. Om exempelvis visering söktsden

fåerhållits för dagars besök, en-förlängning knappastoch l4 kanett
tvåeller veckor.gälla änmer en

bör för besöksvistelser överhuvudtaget inteSlutligen gälla UTatt
fråga vissa tidslängder. UT-fria tidenbör komma i Denutöver tre
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besöks-förmaximitidennormaladenfår enmånader varaanses
kunnabörviseringspliktigorsak. Enspeciellvistelse personutan
karak-prövningsärskild utöver attvistelsetidsådantillåtas utanen

detsärskiltturistbesöktrolig. Förbesök omgörstären renaav -
högstvistelsetidernormaltålder börarbetsföri omgäller personer - börbarnföräldrar,släktbesöktillåtas. För nära nor-månadersex

exceptionellafråga, underikommaårs vistelse om-malt högst ett
avlägsnaochår.halvt För vän-ochhögstständigheter ett meraett

in-Sökanden börtillåtas.årundervistelsetiderbarasläktbesök bör ett
regelpåräknas, iinte kanvistelsetidförlängd genomformeras attom

beslutet.idetatt anges
beviljasskulledestår klartdetvilkabeträffande attFör personer

tillståndstiderlängrebördetta,önskardebosättningförUT om
detillåtas än angetts.kunna som

dateradregeringentillskrivelseiharSIV senareen
ärendenantallämnadeverketmed översamband etti1992-12-22 att

särskildabestämmelsenföreslagitprövning,för regeringens att om
sådana fall, däritillämpasskallintestycketförsta§5skäl i 2 kap.

det före-uppehållstillstånd till desssökamedutlänning väntar atten
särskiltkonstituerarpraxisenligt ettomständighetligger somen

skäl.
föranledd ut-får, den är attskrivelse oavsett att avDenna senare

tillillegalthäroch vistasinkvinnor,såvällänningar, män resersom
hameningeni denföreligger,graviditetmedanknytningdess anses

3regeln i punktfrågan integällarealiterochräckviddgenerell omen
besöksfallen -iskärpning iinnebärsemantisktdensamtidigt ensom-

alltförblivit generös.situationerandra
sigtillfälleberedderegeringen yttraattUtlänningsnämnden, som

frågangällerförslagSIV:skonstaterarskrivelse, enSIV:s att omöver
uppehållstillstånd trotsutifrån sökaförlandetmåste lämna attperson

§2 kap. 5prövad enligtansökansinharden rätt attatt personen
det aktu-bl.a.denförordar översynNämnden3.stycket attandra av

ställninginnanavvaktasskall tasharjag göra,ella lagrummet, attsom
propå.till SIV:s
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Överväganden

Rättsläge utgångspunkteroch

Enligt 5 § utlänningslagen skall den utlänning vill bosätta sig isom
Sverige ha beviljats uppehållstillstånd före inresan. Detta huvud-är

frånregeln vilken fårundantag debattDen förtsgöras. och förssom
främstgäller tillämpningen den möjlighet dispensera frånattav

huvudregeln inifrån,ansökanöppnas dvs. medanattsom genom en
utlänningen befinner sig Sverige, fåri bifallas finnsdet särskildaom
skäl 2 kap. § andra5 stycket punkt 3. Vad särskildautgör skälsom
kan inte utläsas lagtexten; vid tillämpningen i det enskilda fallet fårav

frånledning hämtas de uttalanden i förarbetena ochgörs densom
praxis utbildas avgöranden regeringen och Utlännings-som genom av
nämnden.

tillämpningenInnan 5 § i ljuset förarbeten och praxis be-av av
handlas, kan det något uppehållasin plats sig vid den lag-attvara
tekniska utformningen dågällande reglering. Det kan konstaterasav

såvitt5 gäller första och andra styckena sedda tillsammans,att
tveklöst hybrid lagtekniskt stycketär Första utformatärsett.en som

materiell regel formell till sin En ansökanär natur.en men om uppe-
hållstillstånd får normalt inte bifallas den utlänninggörsom av en

befinner sig här i landet ansökan eller prövas. Vistelsenär görssom
alltsåutanför landet i princip förutsättning för prövningär ochen en

inifrånansökan skall sedvanlig processuell teknik tillämpasom- -
inte till prövning avvisas och inte, paragrafen före-tas upp som
skriver, lämnas avslås.bifall förutsätterEtt avslagutan mate-en
riell prövning, åberopatsdvs. bedömning skälde eller deen av som
omständigheter föreligger. Andra stycket däremotärsom annars ren-
odlat materiellt till sin måstekaraktär. materiell prövningEn näm-
ligen till utlänningen honhävdar antingen han eller berätti-ärattom
gad till asyl eller återförena familjemedlemskall sig med näraen
eller påståendehar särskilda skäl för ansökan; naketettannars en

asyl inte tillräckligt. Utfallet den dåprövningen blir bi-är t.ex.om av
fall till påeller avslag ansökan. Det bör prövningennoteras att av
asylpåståendet utifrån återfinnsde regler i 3 kap. 1-4 §§ igörs som
lagen och inte, fallet återföreningspåståendetdet gällerär närsom
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iregleringenmed stöddirektskälpåståendetsärskildzarespektive av
5

inte kanbeslutsfattarenalltsåregleringen gör attUtformningen av
utifrån;inifrån elleransökan ettgörsmed görasignöja att omav

uteslutet.verklighetenigrundformellpå äransökamavslag
deni sakbedömninggå iinmåste alla lägeni avMyndigheten en
blikansådana detskälenalltså fråga sig är attochansökangjorda om

ideför asylförutsättningarnafråga pröva angessomt;.ex.att omom
besluts-inteifrågasättasövrigtföruppfyllda.. kanDet om3 kap. är

principerförvaltningsrättsliga ärenligt: allmänna exmyndigheten
omständig-angivenstycketnågon i andraskyldig ävenofficio att, om

blistycket kaninte detundersökaåberopats,explicitintehet om
tillämpligt.

intressetsigknyterstycketandratillämpningengällerdetNär av
skäl.särskilda Attbegreppetinnebördentolkningentillprimärt av

vårredanföljerfå härskallasylberättigad till stanna avden ärsom
kvalificeradedenGeneve-konvention ochårs1951tillanslutning

vållaendast2 kanstycketi andrabeskrivsanknytningform somav
tillämpningssvårigheter.några,smärre, ensom

situationer där sär-exempelantal19888986I ettgesprop.
inteskallHär149.handen s.förskallskälskilda upp-varaanses

deterinratillräckligt medfår ut-det attvad där sägs, omvararepas
in-uppehållstillstånd före inresangjordes kravettalande, närsom

huvudregelnfrånvilketenligt19798096 och avstegfördes prop.
rättskänslanförstötandeskulledetmotiverade närkunde varavara

ansökanhans prövaslandet innanutlänningen lämnarkräva attatt
sökande blivitföreligga närskälhar särskildapraxis34. I ansettss.

till-undantagsbestämmelsennågra harfallbeslutstillfället; iår vid80
iSammanboendesjuklig.någotsökanden varitlämpats när menyngre

undantagskäl; försärskildai konstitueraår attpraxisminst ett anses
ochklarlagdidentitetutlänningensmåste dockgörasskall kunna vara
tidslängrenågra fall harIgiltigtinneharhan eller enhon pass.att
sär-arbetsmarknaden utgörasvenskaden ansettsår etablering2

också motiveraharskäl avsteghumanitära ansettsskäl.skilda Starka
UtlänningslagentillWikrén-Sandesjös kommentarfrån huvudregeln.

på 81 tillpraxisredovisningutförliginnehåller4ze uppl. 1992 s.en
Utlänningsnämndenavgöranden harhämisas. Ivilken här kan senare
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dåuttalat bl.a. tid hustrun befunnit sig i landet uppehållstill-att utan
stånd fårinte tillgodoräknas samboförhållandei UN beslutett

då1992-10-15, tid sökande vistats i Sverige under falsk identitetatt
fårinte tillgodoräknas vid tillämpningen §5 andra stycket 3av p.

UN beslut 1993-10-05, särskilda skäl har föreligga dåatt ansetts en
förkvinna sexuella trakasserier i hemlandet UN beslututsatts

1993-06-30, underårigden omständigheten svensk kvinnaattatt en
barn med utländsk inte ovillkorlig fåväntar utgör rätt atten man en

frånansökan den prövad efter inresan UN besluten senare
samboförhållande1993-07-15, där varit underatt ett parternaen av

år18 inte har beaktats vid tillämpning undantagsregeln UNav
utgången1992-10-15; blev den i ärende där imotsatta ett paret ett

samboförhållande, år,vilka den under 18 väntarpartenav ena var
barn beslut 1993-01-21.UN

Slutsatser och förslag

kravDirektiven formulerar det förändringar den nuvarandeav
från håll, önskemålolikaordningen har rest ettsom som om en upp-

så fåttmjukning regeln den utlänning tvivelsutan skulle haattav som
tillstånd utifrån, också fåskall dethan eller hon sökt närett om an-

inifrån. Utformas regleringen i enlighet med det önske-sökan görs
såmålet sakligt dagens presumtion eller, vill,kommer, sett om man

inifrån avslåshuvudregel gjord ansökan skall sinersättasatt atten av
sådan skall uti-ansökan behandlas sättmotsats; somen samma en

från finns omständigheter igjord, dvs. den skall bifallas det inteom
bifall. Om denna presumtionlhuvud-ärendet talar mot ett nyasom

formuleras i lagtext, skulle 2 kap. 5 § första och andra styckenaregel
såtentativt här:kunna lyda

uppehållstillståndfåttvill sig skall hautlänning bosätta härEn som
efter skallin i landet. ansökan inresaninnan han En görssomreser

bifall inte utlänningendärför lämnas utan om
i till asyl härenligt bestämmelserna 3 kap har ellerrätt

uppehålls-något de krav 4 § ställer föruppfyller attsom uppav
fåtillstånd särskilda omständigheter inteskall och talar ettmotges

bifall till ansökan.
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Så blir bestämmelsenutformad emellertid materiellt skäligen inne-
fårhållslös. frånundantag den inledningsvisAtt angivnagöras huvud-

följer redan andraregeln bestämmelser i lagen. §4 säger attav uppe-
hållstillstånd år i de i paragrafen definierade situationema, dvs.ges

förutsätter diskretionärparagrafen prövning alla ansökningaren av
uppehållstillstånd. Den prövningen resulterar givetvis i avslag närom

det kommit fram omständigheter talar bifall. Och denmot ett attsom
fåberättigad till asyl skall sin ansökan bifallenär hanävensom om

eller hon befinner i landet den det följer redannär Geneve-görs, av
konventionen till vilken Sverige anslutit sig. En regel utformad på

sålundaangivet kan i själva verket saklöst § förstasätt 5nyss avvaras;
alltså utgåoch andra styckena kan med denna lösning lagen. Någotur

behov övergripande regel ansökan uppehålls-säger attav en som om
tillstånd skall sökas och beviljad före inresan finns i det antagnavara
fallet inte heller.

Det kan konstateras de kritiska till denär nuvarande ord-att som
ningen inte sällan skjuter in sig på regleringen sådan detnärsom
egentligen tillämpa den missnöjdär sättet med;äratt som man
generellt kan hävdas kritiken egentligen gällt och gäller den,sett att

det alltför restriktiva tillämpningen dispenskriterietsom anses, av
särskilda skäl kap.2 5 § andra stycket 3. Samtidigt detp. som

slåsskall fast tillämpningen det sistnämnda kriteriet i avgörandeatt av
grad de uttalanden återfinnsstatsmakterna i för-styrs av av som
arbetena, kan fråganaturligtvis sig det rimligär ordningman om en

kräva såvittden utlänning kan bedömas, väl fylleratt kri-att som,
terierna för tillstånd tvingas åka frånskall landet och därifrån sökaut

intetillstånddet han eller hon, långsällan efterän väntan,som om
med få.sannolikhet kommerstörsta Skall utlänningen behövaatt vara
gammal, sjuk påeller motsvarande kvalificerad fåförsätt bifallatt

inifråntill gjord ansökan Och det krävaär relation,rätt atten att en
allvar i och för saknas anledning ifrågasätta,det tvåmellanattvars

skall ha bestämd tid för tillståndmänniskor skall kunnavarat atten
inifrånansökanefterges en

pånej frågornaFör den de ställda sannoliktärsvararsom nu
slutsatsen regleringengiven; kan ellerHan hon kan ocksåavvaras.
bygga sin slutsats hänvisa förhållandetunder till detatt attgenom

någonsedan tid försetts båderegleringen med principiellt och prak-
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betydelsefullatiskt omfattande och undantag. I och EES-avtaletsmed
ikraftträdande 1994-01-01 har medborgare i avtalsländerna deneller

sådan ovillkorliggift medborgare tillmedär rättensom en uppe-
år.hållstillstånd i varje fall fem thailändska hustrunhär under Den

arbeta här i alltsåmedborgare, landet, skalltill dansk attsom avseren
uppehållstillstånd varifrånfå ansökansitt görs.oavsett

regleringen påuppfattningen den nuvarande med kravdelarJag att
tillstånd första hand det vilken den iföre inresan i sättgenom -

framstårmed direktiven tillämpas,principiell överstämmelse som-
Åtill inhuman. sidanrigid och andraalltför ogenerös gränsen är

uppehållstillståndså skall ha ordnatsdet obestridligen kravet attatt
upprätthållandetsåväl viktigt led i denföre inresan, utgör ett reg-av

bestämt sig för, verk-invandring statsmakternalerade ettsomsom
skilda skäl vill kommamedel för kontroll desamt som avav personer

sålunda definitiv funktionfyller och jag intehit. Regleringen ären
allsåavskaffas; huvudregeln bör fort-förorda denberedd ävenatt att

uppehållstillstånd erhållitsskall ha ochsöktssättningsvis den attvara
avgjorttillämpningen kunna mjukasföre inresan. börDäremot upp

och förmänskligas.
till dealltså betydligt hänsyn bör kunnaJag större tasattmenar

hårt scha-ansökningsärende vad dagensinslagen imänskliga änett
finnaeller medge. Jag kan intetillämpning medgerbloniserade anses

vill gifta sig här medden amerikandet rimligtäratt att ensom
åkasig här skall behövavarje fall tills vidare bosättasvenska och i

uppehållstillstånd enbart därför hanstillbaka till USA för söka attatt
planerade bröllopettillståndsfria det hinnertid löper innanut

ålders-riktigt fixhållas. jag tycker inte detOch sättaär attatt upp en
anförvant till härmåste förha näragräns passerats att enensom

inifråntillstånd landet;få efter ansökanskall beviljasbosatt person
fåmåste fällaåberopas i alla lägentyngden de skälav som

giftermål relationellerOch krävaavgörandet. näraatt att ett annan
åberopas särskiltår för kunnaskall ellerha att ettvarat ett sommer

inifrån, normalfalletmig iskäl för ansökan närmast attvarasynesen
integritet; känslor ochindividernas privatliv ochkränka engagemang

Över-förutsätter.praxissvårligen det dennakan sättmätas
ochenligt min mening individualiserastillämpningenhuvudtaget bör

saknas anledningfrån medges där det grundadhuvudregelnundantag
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ifrågasätta motiven bakom den gjorda ansökan. förhållandetDetatt
Sverige långt ifråni försumbar omfattning fått avkall sinatt en ge

suveränitet det gäller fåskall uppehålls-när avgöraatt vem som
tillstånd undgå påverkahär, kan självfallet inte tillämpningen i denatt
här förordade riktningen det gäller andra utlänningarnär även än
dem omfattas EES-avtalet.som av

utfonnat mitt inledningsvisJag har redovisade utifrånförslag dessa
alltsåöverväganden. Förslaget har principiella grundkonstruk-samma

tion de förstanuvarande 5 § och andra styckena. har tidigareJagsom
konstaterat § i dessa5 delar lagteknisk hybrid. jagär Attatt en
sålunda inte har valt den rättsligt korrekta lösningen alltsåochsett
föreslagit knäsättande principen ansökan in-görsett attav en som
ifrån, huvudregel skall avvisas och inte lämnas bifall, harutansom

sådanrenodlat pragmatiska skäl. ordningEn skulle nämligen bryta
med sedan länge etablerade traditioner rutineroch och betydelsen av
detta skall förvisso inte underskattas i sammanhang det aktu-ett som
ella. kan desto lättareDet detta ansökan,accepteraattvara som en

påpekatstidigare måstehar redan inledningsvis, underkastassom en
materiell prövning.

framhållitsDet har redan tidigare det skäligen meningslöstäratt att
i 2 kap ha bestämmelse den berättigad till asylsäger äratten som som

fåkan sin bifallenansökan den efter det denäven asyl-görs attom
berättigade in i landet. redan ocksåJag har tidigare erinratrest attom
EES-avtalet utesluter tillämpning huvudregeln. Internationellaav
överenskommelser begränsar i dessa hänseenden den nationella

någotrörelsefriheten, framgåbör lagtexten; i den föreslagnasom av
lagtexten har detta beaktats.

Konstrueras regleringen har beskrivits blir den inte likasom nu -
litet den nuvarande särskilt väl ägnad användas de s.k.attsom -
besökssituationerna, dvs. uppstårde situationer utlänningnärsom en
vill förlänga i för tillåtenoch sig vistelse här. Tillfällig vistelse ut-en

ocksåtid uppehållstillstånd,medgiven kräver denöver etten men
sådant uppehållstillstånd karaktär de be-är änav en annan som nyss
handlats. framhållitSom SlV har i sin skrivelse 1991-07-10 hade tidi-

praxis utvecklat sig därhän skäl fördög ini-att attgare svagare en
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besökstillståndfrån förlängning bi-gjord ansökan skulleettom av
uppehållstillståndfrågan för bosättning.fallas SIVän när var om

åtgärden lokutionen vägande skälmed ersättarätta att attmenar --
avsevärd Vissasärskilda skäl semantiskt innebar skärpning.med att

enligtförtydligande syfte visserligen SIV:s meningförändringar i är
någon generellmotivtext skärp-önskvärda i lag- ocheller mermen-

föreslårmotiverad. SIV den angivna bak-ning SIV inte mot nuanser
särskildbesökssituationen regleras i punkt ochgrunden attatt en

såledesfå bi-från stycket bör medges och ansökanförstaundantag
förförlänga vistelse enbart besökutlänningen önskarfallas enom -

sådanför förlängningoch det finns skäl en -.
alltsåfasta SIV:s förslag och utformafinns goda skälDet att ta

besöksfallen i saklig överensstämmelse medregleringsärskild aven
uttryckligen förläng-emellertidBestämmelsen bördetta. attange

ursprungliga meddelade ellerfår tid detinte längreningen änavse
ocksåförlängningstid fast-tillståndet. börEn längstagällandeannars

Ävenår. i besöksfallen börlämpligen tillkanställas. Denna sättas ett
markera undan-tider kunna överskridas. Förlängstadock dessa att

försynnerliga skäldet föreliggatagskaraktären bör över-ett
skäl förmåste alltså alldeles extraordinärakrävasskridande; det att

såväl tid den förstmed längreskall förlängasbesök kunna änett en
år för-totalt härutsträckas Dentidenmedgivna över sett.ettsom

paragraf.ibesöksfallen samlasregleringen börordade egenenav
speciell situa-mycket§ reglerar i dagstycket i 2 kap 5Tredje en

Paragraf-både materiell.utformning formell ochtill sintion och är
exklusivt ochavseddvid handen denkonstruktion är attattgerens

uppstår eller utvisadsituationuttömmande reglera den när av-ensom
iuppehållstillstånd hanhon kvarmedanansöker ännu ärutlänning om

uppehållstillstånd avslagen medfått ansökanlandet. Den omensom
särskildaalltså åberopainteavvisning, kanförordnande t.ex.ett om

tillstånd medan hanfå ansökan görsbifall tillskäl för att somomen
Är förhanden-i detta skedeför ansökangrundenkvar i landet.är en

ochkan det självfallet itill här bosattrelation person,envaron av en
bifallhumanitära skäl försådana starkaföreliggasig tänkasför ett

intekravetöverordnade relationenförutsätter. detlagen Men attsom
dåmåsteinte helleråberopats följaktligenoch prövatstidigare vara

be-vinnaförhållandet åberopats tidigarehartillgodosett; utan att
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aktandte, tillstånd ikan detta skede inte komma fråga.i Det kan natur-
ligtvis detsägas utgör omständighet förhållandetatt atten ny varat en,
i förhålllande lägettill det lagakraftvunnanär beslutet viss längretogs,
tid den ansökannär sådantMotgörs. då,kanett mednya resonemang
hänvisming till statsmaktemas uttalanden, invändas i ärenden enligtatt
utlännimgslagen får normalt inte den tid tillgodoräknas förflytersom
efter dlet förordnande avlägsnande vunnitatt ett laga kraft; detom

den tillståndvägrats vistas här inteaatt skall tjäna påanses attsom att
hålla siig påundan eller medvetet fördröjasätt verkställigheten.annat

frånAvsteg; principen förekommer dock. Det kan naturligtvis tänkas
situatiomer där vistelsetiden i sig blir väsentlig faktor det skallnären

detavgörass skulle strida humanitetens krav verkställamotom att ett
förordmande avlägsnande; hänsynen till individs liv eller hälsaom en
får natturligtvis inte offras på principernas altare.

Mot bakgrund det anförda framstår det väl motiveratav nu som att
låta statdgandets särprägel komma till uttryck redigeringsmässigtäven

allttsåoch denna reglering paragraf.ge en egen
I övecrenstämmelse med det anförda har nuvarande 2 kap. 5 §nu

delats i paragrafer, 5 §§, vilka utformatstre i enlighetLupp vada c-
har Mitt förslag förutsätter redaktionellsagts. ändringsom nu en av

6 § i deetta kapitel.

.Avslagåterkallelse3.1.2 och samtidigt förordnande
eller utvisningav-.om

tillFörslag: lydelse 4 kap. 6ny av

Avslåås ansökan uppehållstillstånd återkallasen eller sådantom ett
tillstêånd, medan utlänningen befinner sig i Sverige, skall sam-
tidigtt förordnas utlänningen skall avvisas eller Sådantatt utvisas.
förorrdnande får underlåtas det finns anledningom anta att ut-
länniingeu redan har lämnat landet eller särskilda skälannars
talar det meddelas.attmot
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Uppdraget

Denna paragraf demär SIV i sin skrivelse 1991-07-10en av som
föreslår ändrad och till vilken skrivelse direktiven s. 13 hänvisar.

SI V.s förslag

SIV erinrar inledningsvis regeln beslut med avslagatt att ettom en
ansökan normalt skall innehålla förordnande avvisningut-ett om
visning, infördes för snabba hanteringen; beslutatt avslag ochupp om
avlägsnande fattades tidigare i skilda procedurer. I vissa fall, där den
samtidigt öppnade möjligheten avstå från förordna avlägs-att att om
nande vid synnerliga skäl inte rimligen kunde utnyttjas, skulle det
enligt SIV föredra kunna avslå ansökanatt attvara utan atten sam-
tidigt förordna avlägsnande. sådantEtt fall detta.är En utlänningom

fåtthar visering för tid för besök här. Efter inresan söksen uppe-
hållstillstånd för förlänga besöket. Erfarenheten har visat detatt att
inte sällan frågavarit fortsatt svartjobb, något inte kundeom som
konstateras vid ansökningstillfället. Den polismyndighet, till vilken
ansökan in, kan, vill eller oftabör inte själv besluta uppehålls-ges om
tillstånd eller avvisning sänder ansökan till SIV för avgörande.utan

Dessa ansökningar handläggningsmässigt inte tillhör desom-
prioriterade blir inte sällan liggande tid hos DåSIV. avgörandeten-

Ävenskall träffas, ofta inte sökanden kvar i landet.vet är iman om
andra fall kan omständigheterna sådana det inte gåratt att utanvara

särskild utredningsomgång förordna avlägsnande eller beslutaen om
tillstånd. Att omedelbart avlägsnandeärende i regelta ettom upp -

med offentligt biträde tid och andra anspråk.i SIVtar resurser-
framhåller det skulle praktiskt och kostnadsbesparandeatt iattvara
dessa fall kunna meddela någotbeslut, enligt SIV:sseparata som
mening inte möjligt såär lagtexten skrivenär och motivensom ut-
formade. föreslårSIV ordet synnerliga får utgå lagtexten,att ur
varigenom det blir lättare avstå från meddela avlägsnande-att att ett
förordnande.
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Överväganden

SOU 1993:24 27 behand-avsnitt i betänkandet s.diskuterandeI ett
uppehålls-ansökan ochrelationen mellan avslaglade jag ett en

kopplade med lagenstillstånd och det till avslaget nuvarandeasyl -
fråganavvisning. hävdade därterminologi beslutet Jag att omom-

uppehållstillstånd andra processuellaeller inte det iär samman-som
vid avslag kan kopplassaken, till vilkenbetecknashang ettsom --
Avvisningenutvisningenavvisningutvisning.förordnande ärett om
accessoriskt kan,rättsföljd inte0rd särskildmed andra mensomen

på exempelvis domtill avslagetknytasbehöver, sätt som ensamma
den kofotförverkande ellerförenas medför stöld kan annatett av

hjälpmedel vid stölden.använtssom som
innehållerframhåller avslagSIV i sin skrivelseSom ett en an-

ocksåuppehållstillstånd regelmässigt förordnandeidagsökan ettom
återreseförbud; naturligt eftersommed dettaavlägsnande ärom

underlåta sådant förordnandesynnerliga skäl fördet krävs att ett
mycketi dessaoch synnerliga markerar sammanhang extra-som en

något för i motiven. Men SIVordinär övrigt betonassituation, som
varitpå situationer finns där det hade önskvärtpekar samtidigt att

och förarbetenmed mindre rigid tillämpning den lagtextän som nu
tvingar fram.

Såväl synpunkter talar förprincipiella praktiskaekonomiskasom
uppehållstill-den i och för sig naturliga regeln den vägratsatt som

stånd följaktligenockså det till beslutethär skall lämna landet och att
emellertid önsk-skall kopplas förordnande avlägsnande. Det ärett om

tydligare idagutformningregeln sätt änvärt att ettges en som
från huvudregelnmarkerar huvudregeln; undantag dendetta är ettatt

utlänningenkunna då grunder kanbör det godagöras antas att
redan har lämnat landet.

framstårIndikerar utredning dettidigare eller nytillkommen att
förordnande avvis-säkert,tveksamt,ytterligt närmast att ett omsom

verkställas, börnärvarande inte kunnaningutvisning för kommer att
uppehållstillstånd någon meddelas för-i form i detta lägeinteom --
också anstå särskilda situationer,eller, i vissakunnaordnandet t.ex.

liknande fall bör be-sjukdom terminalstadiet, utebli. Detta ochi
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skrivas lokutionen annars särskilda skäl talar mot förord-genom att
nande meddelas.

Utöver de nämnda ändringarna någrabör redaktionella justeringar
igöras texten.

3.1.3 Avvisningutvisning fängelsepåföljdoch

Förslag till lydelse 4 kap. 9 § förstaett och andranyttny av
stycke.

Dömer domstolen utlänning, enligt lagakraftvunnetetten som
förordnande utlänningsmyndighet skall avvisas ellerav en

frånutvisas till fängelsepåföljdlandet, samtidigtutan att
påförordna hans utvisning grund brottet, skall domstolenom av

fängelsepåföljden skall avtjänas eller inte innanavgöra om
avvisningen eller utvisningen verkställs.

Står utlänning, skall avvisas eller utvisas enligt etten som
lagakraftvunnet förordnande utlänningsmyndighet, underav en
åtal på åklagarenför gärning vilken kan följa fängelse, skall av-

åtalet skall eller inte innan avvisningen ellergöra prövasom
utvisningen verkställs.

domstol enligt 34 kap. brottsbalken beslutar för-När atten
påföljd, förutomutlänning har dömts tilländra ut-en som en

får beträffande utvis-visning, domstolen meddela det beslutäven
påföljd till.ningen, förändringen anledningav gersom

Uppdraget

ålägger uppmärksamhetmig vid översynsarbetetDirektiven ägnaatt
förenklatekniska och andra justeringarmöjligheterna att genom

utlänningslagen. har itolkning och tillämpning Detoch underlätta av
påpekats i stycketsammanhang lagen 8 kap. sistaskilda 7 §att

enverkställighet utvisning grund innanförbjuder brottav av
fängelsepåföljd harådömd avtjänats eller verkställigheten denhar av
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flyttats till land. Lagen saknar däremotöver regleringett annat av
frågadet fallet där verkställighet avvisningär eller utvisningom av

ocksåoch utlänningen har dömts till kortare fängelsestraffett utan att
det samtidigt förordnats utvisning. alltsåDet möjligtär attom
verkställa förordnande avlägsnande utlänningen inteett trots attom

fängelsepåföljdhar avtjänat den för trafikbrott hant.ex. ett som
ådömts. sådanRimligheten ifrågasatts.ordning harav en

Överväganden

Utifrån formal-juridiskstrikt framstårsynpunkt det klart atten som
ådömtdomstol fängelsestraff skall avtjänas innan andra, ad-ett av

ministrativt beslutade ingripanden i verkställighet.sätts Mer prag-
matiskt orienterade synpunkter kan emellertid också anläggas.

såFör det första kommer konstaterad illegal vistelse här i landeten
kunna legalt förlängas överklagande dom och andraatt genom av en

åtgärder,processuella factode under avsevärd tid laga-sätter ettsom
kraftvunnet avlägsnandeförordnande spel. För det andra kan denur
frågan ställas det sig allmänpreventivt eller individual-om vare-
preventivt nödvändigt ändådenär kommer försvinnaatt attsom ur-

åtminstonelandet ocksåför viss tid, sitter kortare frihetsstraff;ettav
deti sammanhanget har helt bortsetts från frågans ekonomiska

implikationer, förvisso dock i bredare perspektiv inteett ärsom utan
betydelse.

En samlad bedömning frågans samtliga aspekter kan, enligt minav
mening, knappast leda till resultat avlägsnandet i principänannat att

företrädebör framför avtjänandet. dåDen avgörande faktorn harges
varit avvisningen eller utvisningen, ehuru formelltatt tillsett en
avslaget uppehållstillståndansökan accessorisk särskild rätts-en om
följd, för utlänningen måste straffet; fängelsestraff påettvara
någon månadernågra blir i sammanhangeteller sannolikt under-av
ordnad för utlänningen.betydelse

svårigheterDet förerbjuder inga domstolen i mål däratt, ett ut-en
länning frånstår tilltalad, Statens invandrarverk få besked detom
beträffande åtalade utlänningen finnsden lagakraftvunnet ellerett

inte lagakraftvunnet förordnandeeventullt avlägsnande. Motännu om
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bakgrund den kunskapen och med beaktande omständigheterna iav av
målet avstårbör domstolen den från förordna utvisningattom om-
på grund brottet kunna ställning till det fängelsestrafftaav om som-
kan bli aktuellt, bör avtjänas här eller avlägsnandet i stället börom
verkställas omedelbart, dvs. påföljdenhinder inteutan attav av-
tjänats. Vid tidpunkten för domstolens ställningstagande bör förord-

alltsånande ha vunnit laga kraft.
stycket iFörsta denna paragraf har utformats i enlighet med det

har sagts.som nu
principiellI överensstämmelse med det anförda, bör dennanu

paragraf därutöver kompletteras med bestämmelse enligt vilkenen
åklagarensi handdet läggs lagakraftvunnet förord-avgöraatt ettom

fårnande avvisningutvisning verkställas hinder utlän-utan attom av
står åtal. åklagarprövningningen under Denna bör dock endast gälla
sådanaåtal för brott har fängelse i straffskalan; kan brottet barasom

åklagarensförskylla böter, bör verkställighet kunna ske med-utan att
åklagarengivande behöver avvaktas. Det ligger i sakens inatur att

sådana fall skall underrättas verkställighet har skett.attom

Omhändertagande3.1.4 av pass

Förslag till lydelse kap.5 3ny av

Utlänningsnämnden, Statens invandrarverk eller polismyndig-
fårheten hand eller identitetshandling förta om pass annan en

utlänning vid till Sverige eller därefterankomsten ansökersom
uppehållstillstånd. får behållasHandlingen till dess utlänning-om

får tillståndetdet begärda eller lämnar landet.en
fårPolismyndigheten i samband med verkställigheten ettav

utvisningförordnande avvisning eller hand handling,taom om
i första verkställighetenstycket, i avvaktan kanattavsessom

ske.
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skrivelseoch RPSUppdraget

frånskrivelse polis-instämmande, lämnatmedRPS har, över en
handföreslåsdär deti Eksjö rättenmyndigheten taattatt om pass

vid inresa införinte baraskall gälla ävenidhandlingeller utanannan
enligtErfarenheten har polis-tvångsvisförestående utresa.en --

försvunnasådana inte sällanhandlingarvisat är närmyndigheten att
bådenågot vållar tidsutdräkt och kost-skall ske,verkställigheten som

nader.
för mitt uppdragbehandlas inom övervägabörFörslaget attramen

tolkning och tillämp-underlättakanoch ändringarjusteringar som
ning.

överväganden

börvälmotiverat ochsakligtjag det,RPS förslag är, genom-som ser
i författ-justeringarredaktionellavissa görasSamtidigt börföras.

någon Tilläggaskommentar.inteParagrafen lär krävaningstexten.
i 8 kap.föreslå ändringförtydligande ävenbör jag kommer attatt en

utvisning skallavvisning elleralltså beslut§14 när ett omangersom
praktiska tillämpningeni denbestämmelsen harverkställt. Denanses

den skallså diskussion hurvållat, dockinte problem,ibland omom
tolkas.

Kvarhållande efter inresa3.1.5 m.m.

Förslag till lydelse 6 kap. lavny

enligt 2 elleri förvarhan inteutlänning inte,En är tasom
inresasamband medutredning iförkvarskyldig3 att stanna

stödhämtning medelleranledning kallelseeller ieller utresa av
timmar.6 § längrekap. än5 sexav
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frånFörslag RPS

RPS har i skrivelse till regeringen föreslagit 6 kap. l §en att ges en
sådan utformning det klart framgår kvarhållandedetatt be-att som
stämmelsen reglerar inte frihetsberövande.är RPSatt ettanse som
påpekar rättegångsbalken 23 kap. 9 § talar denatt inteattom som

anhållen eller häktadär skyldigär kvar för förhör, medanatt stanna
formuleringen i 6 kap. l § utlänningslagen innebär fråga äratt ettom
frihetsberövande. RPS skriver:

Vid tillämpningen 6 kap. l § utlänningslagen och tidigare be-av
stämmelser har förmodligen ingen polismyndighet betraktat be-
stämmelsen frihetsberövande. Denna slutsats ligger tillett närasom
hands dra eftersom beslut i varje aktuellt ärende skulle be-att annars
höva fattas Någonpolischef. bestämmelse medger delega-av en som
tion för dessa fall finns nämligen inte i polisförordningen. Tanken hos
polismyndighetema har varit lagstiftaren med respek-attnog snarare
tive bestämmelse egentligen har sak, nämligen detmenat attsamma
också i utlänningslagen frågai skyldigäratt att stannaavses personen
kvar till dess utredningen klar. Därför utgåtthar frånär denattman
enskilde polismannen har kunnat besluta kvarhållande i detom en-
skilda fallet.

ståndpunktDenna stöds uttalande i propositionen 198889:86.ettav
Där eftersägs, det borde införas förvars-ett ett nyttresonemang om
institut utredningsförvar eller sextimmarsfristen förlängas, be-att

får,slut förvar till skillnad från beslut kvarhållande, inteom om
Ävenfattas enskild polisman och kan dessutom överklagas. iav en

Utlänningslagen med kommentarer WikrénSandesjö be-sägs att
slut enligt 6 kap. l § utlänningslagen kan fattas enskild polis-av en

kvarhållandet alltsåman; inte frihetsberövande, vilketettanses som
lagtexten i sig indikera.närmast synes

Överväganden

RPS har med sin skrivelse pekat reglering där behövsdeten som-
direktiven uttrycker det justering för underlätta tolkning ochatt-
tillämpning utlänningslagen.av

Som 6 kap. l § i dag formulerad innebär den obestridligenär att
hållsden utlänning ocksåkvar därmed berövas sin frihet. Så harsom
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inte tolkatsbestämmelsen dock den har uppfattatsutan mot-som en
på områdesvarighet utlänningsrättens till den bestämmelse som

skyldighet kvar för förhör finns rättegångsbalkensistannaatt som
ocksåtolkningen23 kap. 9 Den enligt min mening den rimligaär

och riktiga. 6 kap. § bör därför,1 RPS har föreslagit, utformassom
så etablerade tolkningen konfirmerasden och klart framgåratt av
lagtexten.

vid3.1.6 Beslutsbehörighet förvar uppsiktoch

lydelse 6 kap. 9Förslag till avny

förvar eller uppsikt fattasBeslut den myndighet,om av som
handlägger ärendet.

Handläggande myndighet är
l polismyndigheten

från ocha med begäran inresa eller ansökanatt om om uppe-
hållstillstånd och, i förekommande fall, till dess beslutgörs
fattas eller ärendet tagits Statens invandrarverk,emot av
b i och med beslut förordnandemed avvisning elleratt ett om
utvisning sådanför verkställighet, ansökanävenmottas om en

i 2 kap. § därefter5 görs,som avses c
2 Statens i och uppehålls-invandrarverk med ansökanatt en om

tillstånd och till dess beslut fattats;har överklagas be-tas emot
fårslutet eller det verkställas hinder det inte vunnitutan attav

laga kraft eller grund, verket handläggandeärannan
myndighet till dess ärendet tagits Utlänningsnämndenemot av
respektive polismyndigheten,

3 Utlänningsnämnden i och med ärendet och till dessatt tas emot
fattats beslutet, i förekommande fall,beslut och tagits emot av

förpolismyndigheten verkställighet.
ärende tagits iNär det departement har be-ett emot attsom

frågorreda i denna lag, regeringen hand-som avses anses som
frågorläggande myndighet. Beslut i förvar uppsiktellerom

statsråd sådana frågor.fattas det har föredraattsomav
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Är såväl lnvandrarverket, Utlänningsnämnden eller regering-
polismyndigheten handläggande myndighet,atten som anse som

sådan,verket respektive nämnden någonär att anse som om av
dem med stöd 8 kap. 9 eller 10 § förordnat verkställig-attav
heten skall avbrytas.

Ett ärende skall, efter det expediering har skett,att anses som
den myndigheten vidandra tjänstetidens börjanmottaget av

dåandra dagen efter den expediering skedde, inte lagenom
1930:173 beräkning lagstadgad tid föranleder annat.om av

myndighetHandläggande har prövaatt ettom av annan
myndighet meddelat beslut förvar eller uppsikt skall beståom
eller inte.

fårpolismyndighet tillfälligt utlänning i förvarEn ellerta en
uppsikt, myndigheten inteställa honom under enligtäven om

stycket handläggande myndighet, förutsattandra är att om-
sådana den handläggande myndighetensständigheterna be-är att

sådant polismyndigheteninte hinner avvaktas. beslutslut Ett av
handläggande myndigheten,skall skyndsamt anmälas till den som

dröjsmål förvaret eller uppsikten skallhar prövaatt utan om
bestå.

Uppdraget

Frågan vilken myndighet i givet läge behörig be-ärett attom som
förvar eller uppsikt i den praktiska tillämpningen visatsluta harom

så isig inte fullt lätthanterlig studium lagtexten förstoneettsom av
förvarsfrågor tillhör de oftast före-kunde anledning tro; t.ex.ge

utbildningsseminarier förkommande och hetast diskuterade vid de
framståroch RPS anordnar.polispersonal SIV Detgemensamtsom

bl.a. den angivna bakgrunden motiverat vadövervägamot attsom
textmässigt kan för underlätta tolkning och tillämp-göras attsom

jfr. direktiven s.13.ning
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överväganden

Frågan vilken myndighet behörig såellerär attsomom om man-
måste fråga förvar får,besluta i eller uppsikt erfaren-vill om som-

sitt direktavisar, inte i alla lägen och tydliga i författ-heten svar
ningstexten.

uppståärende kan situationer där det kan diskuterasvarje vilkenI
normalfallethandläggande. I kommermyndighet är t.ex.som en

via polismyndigheten till SIV i princip blirasylansökan hand-som
myndighet i och med utlänningen uttalar det magiskaläggande att

eftersom polismyndigheten saknar beslutsbehörighet iordet asyl,
SIV fattat beslut och detta vunnit laga kraftasylärenden. När över-

polismyndigheten för verkställighet. Medbeslutet tillsänds över-
befattningupphör SIV:s med ärendet och handläggnings-sändandet

Överklagasgår på polismyndigheten. beslutet sänderöveransvaret
till Utlänningsnämnden, sedan förstSIV beslutet med akten man
kommit in i tid och undersöktöverklagandet rättprövat omom
omprövning. ärendet lämnatsbeslutet riktigt eller inte När överär

bådahandläggande. de beskrivnatill nämnden blir denna I nu
transporttiden tiden mellan avsändandetsituationerna kan under

frågan åtgärd aktualiseras.förvar elleroch mottagandet om annan
då behörighetenansvaretVem har

SIV förordnar avvisningLäget blir komplicerat att enmer om
gårfå före kraft. Beslutet tillskall omedelbart, dvs. lagaverkställas

myndighet; överklagas be-polismyndigheten blir handläggandesom
tillslutet hos SIV till dess det överlämnas Utlän-ligger ärendet kvar

alltsåomprövningsperioden. kan i detta fallningsnämnden Det
två myndigheter:tillfällen finnas beslutskompetentaidag vid givna

överklagande föreSIVpolismyndigheten efter beslut och men
respektive Utlänningsnämndenpolis-överlämnandet till nämnden

myndigheten till nämnden. Vilkenefter det ärendet lämnats överatt
får beslutadem skall ellerav

återges i inledningen tillutarbetat ochförslag jagDet somsom
ansvarsfördelningen mellaninte nuvarandeavsnitt förändrar dendetta

inne-Några sakliga nyheter i lagtextenmyndigheter. reellaberörda
sådanhåller paragrafensyfteinte heller. Dessdet är ut-att enge

tillämpbarhet tillgodoses bättreformning tydlighet ochkravenatt
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för närvarande. bl.a. därigenomän det inte bara beskedatt ger om
vilken myndighet i varje given situation är hand-attsom anse som
läggande också tidsmässigt gårnär frånutan över denansvaretanger

handläggande myndigheten till den andra. Förslaget alltsåena ger
på bl.a. de frågorna.ställdasvaret nyss

Behovet klarhet fullständighet måstoch har tillgodoses be-av
kostnad kort och koncis författningstext. Jag tycker dockav om en
inte priset för högt. förDet övrigt inga svårigheterär möteratt att
stycka paragrafen i fler därigenom skulle blitextenupp om anses mer
lättillgänglig.

Det kan här lämpligt erinra följande. Det förekommerattvara om
polismyndigheten inför verkställighet uppsöker den för-att t.ex.en

läggning där den avvisade utlänningen befinner sig för medatt ta
denne till Arlanda. Väl framme där förvars-avreseorten, t.ex. tas ett
beslut för säkra Förhållerverkställigheten. det sig så utlän-att attnu
ningen inte frivilligt följer tillmed Arlanda, krävs det förvars-ett

för tvångsvisbeslut skall kunna genomföras. Bestäm-att transporten
melserna i kap.5 6 § hämtning i sin nuvarande utformningäretc.om
inte tillämpliga i den beskrivna situationen.

Ändring3.1.7 efter omprövning

tillFörslag lydelse 7 kap. 10ny av

Finner Statens invandrarverk, till följd överklagande ellerav
anledning, beslut verket har meddelatatt ettav annan som som

första instans uppenbart oriktigt grundär omständig-av nya
någonheter eller anledning, skall verket ändra beslutet,av annan

det inte därigenom blir till nackdel eller skulle saknaom
betydelse för utlänningen omprövning.

Sedan Invandrarverket efter överklagande överlämnatett
ärendet till fårUtlänningsnämnden, verket sitt beslutompröva
bara nämnden begär frånyttrande verket.om
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Uppdraget

innehåller förhållandei till förvaltningslagenUtlänningslagen en,
1986:223-FL, utvidgad skyldighet för SIV självrättelsegöraatt

regleringomprövning sina beslut. FL:s innebär skyldighetenattav
det uppenbart det lätt förbeslut gäller myndig-när är ärrättaatt att

någonbeslutet oriktigt, dvs. sakgranskningheten konstatera ärattatt
Utlänningslagens bestämmelse har inteskall inte behöva sällangöras.

eller föranstalta kompletteringföranlett SIV avvaktaatt rent omav
till omprövningsskyldigheten.verket skall kunna leva Motför att upp

ambitionen minska handläggningstidema bör, enligtbakgrund attav
omprövningsregler gällainte FL:s bördirektiven, ävenövervägas om

beslut utlänningsärenden.i

Överväganden

års skyldiga under vissa förut-blev myndigheternaMed 1987 FL att,
beslut; reformen motiverades främstsättningar, själva ändra sina av

så och billigtfelaktiga beslut enkelt, snabbtbehovet rättaatt som
behövde kopplas in.möjligt överinstansenutan att

sålundasakfrågan 27 §rättelse i FLDen skyldighet göraatt som
Eftersomålägger beslutet överklagas.myndigheterna gäller även om

överklagande skall in till denockså föreskriverFL 23 § att ett ges
får möjlighet k0n-meddelat beslutet, dennamyndighet attensom

anförs ii ljuset bl.a. vadtrollera det ställningstagandet av somegna
omprövningsskyldigheten baraöverklagandet. Enligt omfattarFL

sådana olämpliga; beslutet skall medbeslut klart oriktiga ellerärsom
självrättelseoriktigt för här avseddlagens 0rd uppenbart attvara

fåskall ske.
omprövningsinstitutet FL:sUtlänningslagens reglering ersätterav

första instans.meddelat i Förutsätt-gäller beslut SIVdetnär som
oriktigt, delsbeslutetsjälvrättelse delsningarna för ärär attatt

skulle sakna betydelse förblir till nackdel ellerinteändringen
sigoch utlänningslagen begränsarSkillnaden mellan FLutlänningen.

måste enligt förrauppenbar denalltså oriktighetentill varasom
lagen.enligt deninte senaremen
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Den omständigheten utlänningslagen till skillnad frånatt FL bara
kräver oriktighet, har i praktiken kommit i varje fall tidigareatt - -
uppfattas bestämmelsen lade på SIV viss utrednings-som om en
skyldighet eller i varje fall förutsatte SIV skulleatt över-ge en
klagande tillfälle komplettera överklagandet eller begäranatt en ren

omprövning. Som bl.a. JO har uttalat varken bör eller skall SIVom
avvakta det offentliga biträdets komplettering överklagandeinlaganav
eller, mindre, själv kräva eller föranstaltaän komplettering innanom
ställning till det överklagade beslutets Fråganriktighet.tas be-om
slutet skall ändras eller inte skall det materialavgöras självasom

innehåller.överklagandet Vill den överklagande komplettera detta
fårmaterial, han begära anstånddet hos Utlänningsnämnden hansom

sig framhållsbehöva. Som i direktiven det, lätt inseddaäranser av
skäl, angeläget överklagat ärende inte blir liggande hosatt SIVett

sig detta påberor komplettering behöver eller därföratt görasvare
framstårriktigheten tveksam ingåendeochatt övervägandensom mer

följaktligen krävs. Ett överklagande såbör snabbt möjligtsom
komma under Utlänningsnämndens prövning. Skyldigheten efteratt
omprövning ändra beslut bör därför gälla endast sådana beslut därett
oriktigheten faller i dvs. detögonen, uppenbartnär be-ärgenast att
slutet oriktigt. förordarJagär utlänningslagen bringas iatt överens-
stämmelse med FL.

Ändras utlänningslagen här har förordatssätt kan det natur-som
ifrågasättasligtvis inte 10 § bör utgå utlänningslagen eftersomom ur

bestämmelserFL:s automatiskt blir tillämpliga 3 § FL. Den skill-
naden kommer dock fortfarande bestå mellan utlänningslagen ochatt
FL SIV:s omprövningsskyldighet gäller och fortsättningsvisatt även-
bör gälla Utlänningsnämnden, sedannär överklagat ärende läm-ett-

fråndit, begär yttrande SIV. dettaöver I läge förefaller detnats
låtalämpligast utlänningslagen innehålla fullständig regleringatt en

omprövningsinstitutet.av
ochRätten skyldigheten efter omprövning ändra oriktiga beslutatt

gäller naturligtvis beslut SIV meddelar i anledningäven som av en ny
ansökan enligt nuvarande 2 kap. 5 § 3:e sådantstycket. Ett beslut kan

inte överklagas denoch möjlighet till rättelse felaktiga beslutav
resningsinstitutet bör med hänsyn till institutets extra-som ger,
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för andrareserverasställningregeringsrättensochordinära natur
frågahärfall det ärän om.

prövningen199394:94 kommer bl.a.iförslagenGenomförs prop.
inteUtlänningsnämnden ochliggaansökningar att som nuav nya

i dessainstansförsta och sistaandra 0rdblir mednämndenSIV;
självrättelse efterskyldighetoch göramed denärenden rätt att

förhållanden dock ibörallabetyder. Underdettaomprövning som
så detkompletterasparagrafenintresse attfullständighetens senare

anledningbeslut iskyldigheten gällernämndaframgår den även avatt
får besluts-slutligenmyndighetvilkenansökan, oavsett somen ny

ansvaret.

avvisningutvisning iförordnandeUpphävande3.1.8 omav
fallvissa

förordnandefår upphävaSIVstycket§ förstakap. 15 ettEnligt 7 om
uppehålls-utlänningverketutvisningavvisning eller när ger en

SIV haransökan.i anledningellertillstånd omprövningefter en nyav
till dennatilläggverketföreslagit1991-07- 10skrivelse etti att genom

förordnandetupphävandemedbehörigtparagraf skall bli omatt av-
polismyndig-uppehållstillståndbevilja närutvisningelleravvisning -

det konstateratsverket§ underrättatl3enligt 8 kap. attheten om
avlägsnandeförordnande.verkställighetenhinder ettmot av

vidgaytterligareprincipiella skälkan anföras godaDet attmot nu
lagakraftvunnaupphävaextraordinärimöjligheter vägSIV:s av-att

instansenförstafunktion iSIV:s ärlägsnandeförordnanden. systemet
för-i andraprincip inteföljaktligen iverket böroch engageras

funktionen.för den Attsådana ligger inomfaranden än ramensom
anledninginärvarande beslutarförden instansSIV är av nysom

inte baraupphävabehörighetenmedoch därföransökan attutrustats
frånbeslutUtlänningsnämndens ärsitt avstegäven ettutaneget

iförslagetriksdagen följerinom kort,principen, vilket prop.om
så måtto Utlännings-till irättas199394:94, kommer att som

ansökanskallinstansblir den prövanämnden, nämnts, en nysomsom
frågaifår upphävandebehörighetenkonsekvens härmedoch i omsom

sina beslut.egna
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finnsdet behovfrågan inställer sig givetvisDen ett av en reg-om
sådiskutabeltsig. Detsådan den SIV tänkerlering är äromsom

l98889:86i 202antagandet s.bekräftarErfarenhetenfallet. prop.
verkställighet inte kunnatharpolismyndigheten anmältnär attatt en

varje fallansökan eller iregelmässigtsågenomföras, kommer en ny
förnyadärendet kommer underinhibition varigenombegäran omen

anvisaoch kan SlV inteinte dettaprövning. lnträffarsaklig ett
framstårske,bör kunnaverkställighet över-alternativt land dit ett

åtgärden.naturligatill denlämnande regeringen som
denändringalltså praktiska behovetdetJag att som avenavmenar

demedmotiveratså detuttalat överseföreslagna inte ärSlV är attatt
Frågananföras förslaget.kanprincipiella betänkligheter motsom

s.k. ansök-för denäromaktualitetför övrigt iförlorar ansvaret nya
bör dockUtlänningsnämnden. Tilläggaspåförsningarna attöver om

sågenomföras, börböraförordatsådan ändring SlV har ansessomen
13i 8 kap.ändringen göras

med detta. SIVfärdigbehandladinteemellertidskrivelseSIV:s är
eftermöjlighetSIV15 §kap.påpekar nämligen 7 attatt om-ger

behörighetavlägsnandeförordnande,upphävaprövning ett somen
kanändringinnebörden den göraseftersomredan harSIV somav

Be-upphävs.sådant förordnandeomprövning justefter är att ett
vid tillämp-tveksamhetlett till§ har tidigarekap. 15stämmelsen 7

reglerat. Numeranågot redanden reglerareftersom ärningen, som
någon densammajusteringochinnebörd klarbör dess synesavvara

motiverad.närvarandefall inte förvarjemig i

felavseende3.1.9 Beslut person

§ i kap. 7.Förslag till 17en ny

sinuppgifter sittoriktigautlänning lämnatHar namn,omen
identitets-betydelse iomständighetnationalitet eller avannan
uppgifter,dessagrundvalbeslut fattatsoch harhänseende av

sittbesluta rättelsefattat beslutet,får myndighet,den avomsom
får myndighet,kraft denvunnit lagabeslutetavgörande. Har
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ibeslutade ärendet, besluta rättelse och samtidigtsenastsom om
oriktigaundanröja det beslutet.

Uppdraget

Vid mitt översynsarbete skall jag, tidigare i skilda sammanhangsom
framhållits,har uppmärksamhet möjligheternaägna att genom

tekniska och andra justeringar förenkla och underlätta tolkning och
tillämpning utlänningslagen. Det har ibland hänt utlänningattav en

hansfått synpunkt negativt beslut under identitet vilkenett ur en
visar sig oriktig. Beslut har därefter tagits i den nyasenare vara

någotriktiga identiteten gjorts det första, oriktiga beslutet.utan att
alltsåhar registrerats tvåI negativa beslut, vilka detsystemet av ena

kopplat till inte har den yttre identitetär en person som som
beslutet Detta naturligtvis högst otillfredsställande bådeäranger. ur
principiell och praktisk synpunkt. Utlänningslagen saknar emellertid,

stycket1,rättegångsbalkeni till 30 kap. 13 § tredje reglermotsats
gåför hur det skall till oriktigheten uppenbaras och rättelsenär

goras.

Överväganden

definitivtDet är inte sällsynt, utlänning söker asyl elleratt en uppe-
hållstillstånd grund, i identitet den riktiga. Oftaänannan en annan
avslöjas naturligtvis detta under ärendets beredning det händermen
också beslut ocksåhinner meddelas och vinna laga kraft innan denatt

identitetenriktiga Frånblir känd. praxis fall återgeskan detta för att
vadillustrera kan hända.som

En i sin asylansökan han hette A och statslösattuppgavperson var
palestinier från Gaza. SIV avslog hans ansökan och förordnade hanatt
skulle Gaza återreseförbud.till medavvisas Beslutet fastställdes av
Utlänningsnämnden. ifrågasatteMyndigheterna i Gaza hans identitet

1Stycket den dömdeHar lämnat oriktiga uppgifter sittlyder. ellerom namn
detta rättegången, fåravslöjats under pårättenattutanpersonnummer

åklagarens besluta rättelse sittbegäran avgörande.om av
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Återkommen till Sverigehonom inresa. hanoch vägrade attuppgav
hemmahörande i Algeriet;B och han hanhans rätta attnamn var var

också identiteten tillgällande han i den berättigad asylgjorde att var
utredning styrkte övertygande hans uppgifterhär. Företagen nya om

återvändeansökan avslogs dock och han tillhan Hansvem var.
beredningen det i Israel faktisktframkom underAlgeriet. Det att-

först uppgivnavid dvs. det Dennafanns A, namnet.namnen person
såvitt aldrig varit i kontakt med SIV ellerhade känt annanperson

fanns registreradmyndighet. i SIV:s registersvensk Men Apersonen
återreseförbud. ansågSIV sig inte berättigatavvisad med att tasom

resningregistreringen ansökte hos Regeringsrätten ochbort utan om
beträffande Regeringsrätten konsta-undanröjande beslutet A.av -

fårförfattningsstödmyndighet inte uttryckligtterade utanatt en
myndighets Motsvarande bör enligtbeslut. Rege-överklaga annanen

sådant förhållande lämnadeför resning. Vidringsrätten gälla även
någon inte uppkommit, SIV:snoterade skadaRegeringsrätten, attsom

alltsåinnehåller fortfar-bifall. Systemetresningbegäran utanom -
avseende vid A.ande beslutett en person namn

Utlänningsnämndens korrigera sina beslutSIV:s och rätt att styrs -
får sålunda det26 §.FL Ett beslutoch begränsas rättas omav-

räknefel liknande förbi-grund skrivfel, ellerblivit oriktigt av
förbehörighet SIVBestämmelsen kan inte rimligenseende. anses ge

aktuella.oriktigheter det slag häreller nämnden ärrättaatt av som
nödvändigt,för inte skapaförefaller högst önskvärt,Det sägaatt att

såvälför korrigeraformella förutsättningarna kunnade att en uppen-
undanröjaidentitetsuppgift i beslut laga-oriktigbart ettattett som

identi-gäller viss namngiven ellerkraftvunnet beslut annarssom en
medi själva verkettetsbestämd person enavser enperson men som

identitet.annan
rättegångsbalken och dessplacering irättelsebestämmelsensAv av

behörighetvarje instans harslutsatsen drasutformning kan den attatt
kraft.de vunnit Iden har fattat lagabeslutde även närrätta som

nödvändigt medbrottmålssammanhang lär det knappast ettvara
nödvändig-oriktiga domen eller beslutet. Denundanröjande denav

visserligenuteslutas; gärningen densamma,kan dock inteheten är
påföljden i vissa lägen variera beroende ärkan somvemmen

gärningsman.
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lämpligt redan har utformaförefaller denDet att, antytts,som reg-
alltsåjag införaslering detta hänseende bör medi som menar
måsterättegångsbalkens modell. Dock hänsyn till orik-tas attsom en

få utgång,tig identitetsuppgift kan avgörande betydelse för ärendets
utifrånför nationaliteteneftersom skälen begärd asyl bedöms bl.a.en

förhållandena hemlandet. i småoch i Som medborgare landet X har A
få uppehållstillstånd här medaneller inga chanser ärmotsatsenatt

gårmedborgare i landet med andra 0rd intefallet han Y. Detärom
i ingressen och i löpande i utlännings-bara byta text ettatt namnen

på oriktiga uppgiften lagakraftvunnaden baserade,ärende. Det
flertalet fall; undan-beslutet kommer behöva undanröjas iatt ett

måste finnsobetingat till i det nämnda exemplet, detröjande om, som
någoni mening skadas beslutetkan komma att omen person som

sådant beslutasfinns i undanröjande bör kunnakvar Ettsystemet. av
Utlänningsnämnden eller regeringenden myndighet SIV, som--

kan behövafattade beslutet. utredningdet aktuella Densenast som
fall ombesörja och tillställapolismyndigheten i dettabör ävengöras

beslutade i ärendet.densamma den myndighet senastsom

vissa fall förordnande3.1.10 Verkställighet i omav
avvisning utvisningoch

jfr 9 §.Förslag till lydelse 8 kap. 7 § 4 kap.ny av

beslut avvisning skall verkställasEn polismyndighets ävenom
det har överklagats.om

eller utvis-förordnande avvisningStatens invandrarverks om
får vunnitinte har laganing fastän förordnandetverkställas

nöjdförklaring.kraft, utlänningen har avgettom
fårutvisning grund brotteller beslutdomDomstols avom

domen ellersig nöjd medutlänningen förklaratverkställas om
får förutsattverkställighet ske,åklagaren medgerochbeslutet att

verkställighetenfängelsepåföljd ellerhar avtjänatsådömdatt av
land.tillden flyttatshar över ett annat

för-lagakraftvunnetutlänningbeträffandeFöreligger etten
samtidigt dom-utvisning ochavvisning ellerordnande en avom
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Jfårförenats med utvisning,fängelsepåföljd inteådömdstol som
utvisning verkställasellerförordnandet avvisning 1utanom

domstolen bestämtpåföljden avtjänats,intehinder attatt omav
beträf-förordnandefårså ske. Verkställighet sagtssom nuav

får, åtalet brottåtal,står underfande utlänning avseromsom
åklagarenockså förutsattske,fängelse,förskyllakan attsom

det.medger

Uppdraget

rubrik vid 4 kap. 9motsvarandevad anförts underSe som

Överväganden

förordnandenverkställighetparagraf besked närDenna omavger om
föreslås iharfår ändringarske. Deeller utvisningavvisning nusom

alltså hänvisas.9 till vilkenkap.anslutning till 4behandlats isak
gjorts, lärdessutom harändringarspråkliga redaktionellaochDe som

behöva kommenteras.inte

verkställighetförTidpunkten3.l.11

andrainnebär bl.a.förslaget8 kap. 12 §lydelseFörslag till attavny
utgår.tredje styckenaoch

invand-och Statensavvisningpolismyndighets beslutEn om
omedelbarförordnandeavvisning medrarverks beslut omom

skallbeslut utvisningdomstols dom ellerverkställighet samt om
förordnandefall skallmöjligt. andraIverkställas ettsnarast om

förord-så efter detutvisning verkställasavvisning eller snart
tillomständigheterna och hänsynenkraftvunnit laganandet som

förhållanden motiverar.personligautlänningens
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Uppdraget

interegeringen och utlänningsnämnden kan överklagas ochBeslut av
nåsalltså kraft omedelbart. Utlänningen emellertid intevinner laga

utgången detbeskedet i anslutning till meddelas.alltid nära attomav
förräninte utlänningen till handa del, ihänder det kommerDet att en

utlänningenförfattningsenliga fristen 14 dagarbland hela, den som
gått till ända. mina direktivpå för ordna sin hemresa har Ihar sig att

bestårpå i samtidigt den ellerpekas det dilemma attsom som av-
fristen för försvinna och därigenomutvisade inte sällan utnyttjar att

såtvångsvis självklarförsvåra avlägsnande, har han eller honett en
på få tillfälle farvälvärdigt lämna landet ochrätt sätt att taatt ett ges

därför, enligt direktiven,anhöriga och vänner. börDet övervägasav
till-regleringen kan bättreinte nuvarandeden ersättas av en somom

de angivna intressena.godoser

Överväganden

få ståndtill snabbtillgodose intresseti författningstextAtt att enaven
avlägsnandeförord-lagakraftvunnetoch effektiv verkställighet ettav

sådanaefterlysningar och ting ochförsvinnanden,nande och hindra
önskemålet skallpå gång dentillfredsställa attom ge som av-samma

förbereda sig förvärdigtlägsnas möjlighet sätt attatt ett genom-
överskrider föruppgift jagföra uppbrottet, gränsenär menaren som

frånbefria lagtextendet möjliga. Samtidigt det angelägetär att
föreskrifter betydelse,egentligen saknar reell ärsom norm-som

sådan. Villmässigt obsoleta. utlänningenl4-dagarsregeln är resaen
frivilligt, så myndigheten säkerligen honomden verkställandeut ger

eller henne sig behöva den regeln förutan.den tid han eller hon anser
åka åVill frivilligt regeln andra sidan detutlänningen inte kan ge

försvinna. fallför hon skall Och i deandrum behövs han ellerattsom
fristenkraft omedelbart, kan den legala dedär beslut vinner lagaett

svårt finnsfacto försvinna. har detkanske Jagkortas, att attrent seav
någon på så individualiseralösning problemet sägaän att attannan

tidsfristernaslopa de i lagen angivna ochverkställigheterna, dvs. att
efteråt den myndigheten polisenöverlämna verkställande att om-- -

enskilda ärendet inte bara hurständigheterna i det ävenavgöra utan
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verkställigheten skall genomföras.förhållande till beslutetinär som
antyddes, ingen helst anledningfinns.Det anta attsomsom nyss

lagen för säkratillgripa de möjligheterpolisen skulle att ettger av-
uppenbart nödvändigt,fall där det regeli andralägsnande ärän en

små,för försvinnandeBedöms riskernatidsfrist förutan.viss ettom
få tid till sitt för-skall avlägsnas densäkerligen denkommer attsom
kräva.värdigt avskedstagandefogande ett ansessom

naturligtvis diskuteras, höjttidsfrister kanordningEn utan men
dåligden mindre dendockdiskussion bör änäröver att nu-vara

så för-utformad regel jag härbör medvarande. Tilläggas att somen
låta förordnarden myndighetanledningordar saknas att som om av-

för verkställigheten.uttala sig tidpunktenutvisningvisning eller om
tredje i paragrafenandra och styckenainnebärMitt förslag att

utgår funk-andra stycket ingenutgår. fyllerTredje stycket om --
förhållande utformasoch itill dettastycket börtion. Första anpassas

anfört.harmed vad jagöverensstämmelse nu

verkställighet3.1.12 Förnyad

16lydelse 8 kap.tillFörslag ny av

utvisats med förbudavvisats ellerharutlänningEn attsom
sådantändå återkommer till Sverigeåtervända, utanmen som

efterkvar härtillstånd i 4 kap. 15 § ellersägs stannarsomsom
frångått landettillståndstiden skall avlägsnasdet nyttut,att

avvisningförordnandetmeddeladedet tidigaremed stöd omav
Påstår utlänningen införverkställighet.förnyadutvisningeller
berättigad till asyl här,verkställigheten hanförnyade ärden att

invandrarverkunderrätta Statenspolismyndighetenskall om
påståendet grundasdet uppenbartpåståendet. verketFinner att

förnyade verkställighetenskall dentidigare,skäl prövatssom
påståendet behandlasfall skallgenomföras. I annat som en an-

i 3 kap.bestämmelsernaasyl enligtsökan om
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skrivelseSI V:s

framhållit1991-07-10 har SIV bl.a. detsin skrivelse klartl äratt
såi 8 kap. 16 inte entydig och lätt tillämpabestämmelsen äratt att

Bestämmelsen bör enligt SIV:s uppfattningdess text anger.som
till stöd för denna uppfattning anförtändras och verket har bl.a.

detta:

polismyndigheter har tagit hanteringen dennaFlera upp av
återvändandet åberopardå vid politiskautlänningensituation,

återvända. bör det mycket väl kanskäl Det attnoteras,mot att
då tillgångfråga situationer polisen inte har tillsnabbaomvara

återreseförbuduppgiftmaterial, baratidigare att etten om
Å sidan finns den helt klaraför utlänningen. härgäller ena

beslutet skall verk-föreskriften till undantagslös attsynes --
Ã sidan finns den allmänt uttalade principenställas andranytt.

påståendeni asylärenden. UtlänningensSIV skall besluta allaatt
tidigare prövade skäl; detupprepningar kankan enbart avvara

också fråga allvarligare omständigheter.om nya,vara

såsituationen bör hanterasför sin del den berördaSIV attmenar
åberopas.återgåri någon form till SIV asylskälärendetatt om

Överväganden

så efterförekommer sällan utlänning verk-och inteDet att en en--
återkommer till Sverige i strid med-ställd avvisningutvisning mot ett

återreseförbud påstårdå berättigad till asyl.delat och hanhon äratt
framhåller,också uteslutas detkan naturligtvis inte, SIVDet attsom

påstående:sådant den politiska situationen i hem-finns förfog ett
så för utlänningen skallförändrats riskenlandet hakan att attt.ex.

Förhåller sådet sigförsumbar. kräverförföljelse inteför ärutsättas
utreds med denGenévekonventionen ärendetredan att omsorg som

oftare situationen den denförutsätter. Mendess beskaffenhet är att
återvändande något med: vad hani sak kommainte har nytt att
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be-otillräckligt förbefunnitsochtidigare attåberopar har prövats
uppehållstillstånd grundellertill asylhonomhennerättiga annan

utlänningennaturligtvissådana skallfall termenlandet. Ihär i som-
verkställaslyder nytt.-

har demyndighetendadeni sakensliggerDet att somnatur
påståendebedömaförutsättningarnaoch legala ettfaktiska att omom

det kanutredning ellerföranledaskallläge nämnaredettaasyl i omen
ärendettillgång till akten iharSIVSIV.ogrundatavfärdas ärsom

kvalitet detvilkentillkommit ochnågot harbedömaoch kan nyttom
kunskapdenomedelbartinteharPolismyndighetenså fall har.inya

påståendeställningstagande tillmåste förutsättas; ettsålunda ettsom
tillgång tillmindre den harmedintemyndighetenkan göraasylom

fakta i ärendet.tidigare
kräverutformning16 § haruppfattningSIV:sdelarJag somatt en

den nuvarandeså enkelalltidintesakentillägg;förtydligande är som
fallförekommerdetSamtidigtdensken är.lydelsen avatt somavger

asylpåståendet iuppenbartdetasylpåståenden,berättigade är att
någonsyftet iuppenbarai detåtervändandesituationer attgörsmånga

de prak-beaktandemedochUtifrån dennatid.vinnamening avsyn
utformathar jagnämndes,synpunktertisktadministrativa nysssom

denfinnakunnathar inte16 Jag attlydelsetillförslaget avny
konflikt mediskulle kommahänseendenågotiordningenföreslagna
sålunda intekanGeneve-konventionenåtaganden.internationellavåra

anvisar.förslagetdenordningförbjudarimligen somenanses
något kommenteraplatssinsammanhangi detta attkanDet vara

av-förordnande14 Däri 8 kap. sägslegaldefinitionen att ett om
utlänningen harverkställtskallutvisningellervisning omanses

Bestämmelsen före-kraft.vunnit lagaharoch beslutetlandetlämnat
svensktlämnarutlänningenmedi ochklar:enkel och attfaller

pånågot kravgenomförd;utvisningenelleravvisningterritorium är
Åter-uppställs inte.landnågotin iskall hautlänningen annatrestatt

kanskett,verkställighet harSverige sedantillutlänningenvänder
dåförordnandet äreftersomgenomföras,inteverkställighetnågon ny

naturligtvis kommahoneller atthankan av-Däremotkonsumerat.
emellertidtillenkelhetyttresinharRegleringen trotspåvisas nytt.

verk-misslyckadevid s.k.främsttveksamhetdiskussion ochvållat
vilkentilllandi detinresaharutlänningen vägratsdvs.ställigheter,
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han eller hon har förpassats. Det har då någon verk-ansetts att
ställighet inte har skett utlänningen återkommernär till Sverige och

försök avlägsna utlänningen har kunnaatt mednya göras stödansetts
det tidigare förordnandet. Det har förekommit efterav att personer

beslut Utlänningsnämnden, beslut vinner laga kraft omedel-av vars
bart, till Norge och vistats någradär irest veckor, varefter de, sedan
de norska myndigheterna begärt Sverige skulle tillbakaatt demta

PÖK,med stöd nordiska passöverenskommelsen återkomst-efterav
hit inte verkställda.ansettsen
Med lokutionen har lämnat landet kan inte språkligtsig ellervare

förståssakligt den ellerän utvisade utlänningenannat att skall haav-
den svenska såNärgränsen. har skettpasserat verkställighetenär

återvändergenomförd och utlänningen, egalt vilket skäl, kan hanav
eller hon naturligtvis avvisas polismyndigheten enligt vanligaav reg-
ler därvid överklagande inte hindrar verkställighet; har förordnandet

avvisning eller utvisning förenats återreseförbudmed blir be-om ett
stämmelserna 16 § tillämpliga.

3.1.l3 Ansvar för resekostnader

Förslag till lydelse 9 kap. 1ny av

En utlänning skall avvisas eller utvisas skyldigärsom att
betala kostnaden för sin till den dit han sänds ellerortegen resa
åläggs myndighets försorg.att resa genom en

Detsamma gäller utlänning,när bara får vistas ien som en
viss del Sverige, polismyndighetens försorg försav genom
tillbaka till plats fårdär han vistas.en

Har myndighet förskotterat kostnad i första ochen som avses
andra styckena, utlänningenär skyldig myndighetenersättaatt
för kostnaden. Underlåter fårhan det, myndigheten omedelbart
låta verkställa beslutet återbetalning hos kronofogde-om
myndigheten.
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Uppdraget

har påpekatsDet för mig det förhållandet det inte finns någonatt att
särskild förordning indrivning fordringar enligt 9 kap. 1 §statensav
innebär möjligheterna för fåstatsverket förskotteradeatt kost-att
nader små eller obefintliga.är Personer skall avvisasersatta ellersom
utvisas bör, har det i utsträckningstörre förän närvarandesagts, som

åstadkomma,möjligt förmåsär själva betala de bliratt resor som
nödvändiga.

Jag har frågadenna bör behandlas i dettaansett att sammanhang
och dåhänvisar till mitt uppdrag allmänt gäller justeraatt sett att
skilda bestämmelser i utlänningslagen så tolkning och tillämpningatt
förenklas och underlättas.

Överväganden

finnsDet idag ingen särskild ordning för hur indrivning stats-av
verkets fordringar enligt 9 kap. gål § skall till. Detta betyder att

utlänningnär betala sålundavägrar vad hanstaten, skyldig,äratten
måste till domstol ellerstämma ansöka betalningsföreläggande hosom
kronofogdemyndigheten. Det sig självt chansernasäger till-att att

någrabaka efter sådan procedur med efterföljande utmät-pengar en
ning eller kvarstad med till visshet gällande sannolikhet inte kommer

något helst resultat.att ge som
Det har föreslagits polismyndighetens beslut kräva denatt att av-

eller utvisade påutlänningen den resekostnad myndigheten för-
skotterat i sig blir exigibelt, dvs. beslutet blir den exekutionstitelatt

förutsätts för direkt ansökan utmätning den aktuellasom en om av
fordringen. finnerJag förslaget välmotiverat och förordar l §att
förses med tillägg möjliggör sådan ordning.ett som en

Det föreslagna tillägget bör i tredje stycke i därtas l §ett nytt
hänvisning till paragrafens förstagörs och andra stycken. anslutningI
härtill ocksåbör paragrafen något justeras i redaktionellt hänseende.
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handläggning3 Muntlig1 14..
såväl in-i utlänningslagens mening,handläggning,Med muntlig avses
formellasammanträffandenochtelefonkontakterfonnella som mer

198889:86, f85förarbetenEnligt lagens prop.förhandlingar. s.
användning i be-förhandlingsform tilldock kommasistnämndabör

skalldå utlänningenexempelvis andragränsad omfattning, även än
Sammanträffande anordnaspersonligtförutsättshöras. Det ettatt om

biträdetså offentligagivetvis detbör närvara.
handläggning intemuntliginstitutetdirektiveniDet sägs att

vid regler-förutsattesutsträckninganvändning i denkommit till som
personligtkorrekt.Påståendet inte helt Ettinförande. är numeranas

i före-utlänningen och,handläggaren ochmellanSammanträffande
regelmässigt inslagingårbiträde idagfall, denneskommande ettsom

reguljärt inslagmålet blidetta skallmånga asylutredningar;i är ettatt
önskemålet muntlighet iberättigadei handläggningen. Det om- -

till-utsträckningsådan ordning i betydandemedförfarandet är
godosett.

alltså regel-finnsdet närmastomständighetenDen ettatt numera
skede utesluterförfarandets tidigamuntlighet imässigt inslag av

handläggningen ochunder närdetgivetvis inte ävenatt senare -
inled-sådant biträde intedär behovetoffentligt biträde förordnats av

handläggning.genomförs muntligkunde bedömasningsvis säkert en-
frånbegäranalltför vanligti praktiken inteDet lär att envara

inställ-den restriktivahandläggning bifalles;utlänningen muntligom
i första hand medmotiverasdet slagetningen framställningartill av

i övrigttid och deoch denhänvisning arbetsbördantill somresurser
inströmning asyl-vikandeMedmuntlig handläggning tar. avenen

åtskilligt tyngd.sininvändningendensökande förlorar emellertid av
så vill,eller,handläggningVärdet muntlig enavom manav en

intelärasylsökande utlänningen,denmedpersonlig kontakt t.ex.
författnings-detgällande lydelse§ i görifrågasättas. 11 kap. 1kunna
utsträckninghandläggning i denmuntliganordnamöjligtmässigt att

därförlagtextennågon ändring ärkan behövas;rimligen avsom
beslutandedebehövs däremotmotiverad. Vad ärknappast attsom

faktisktUtlänningsnämnden,Invandrarverket ochmyndigheterna,
be-generösarelagtexten Endet mandatockså utnyttjar ger.som
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dömning i första hand framställningar muntlig handläggning ärav om
avgjort rekommendera. I detta sammanhang vill jag erinraatt om-

återgivetuttalande JO och i Wikrén-Sandesjös kommentar 4:eett av
uppl. 333 där det bl.a. avslag påö begäransägs atts. en om
muntlig förhandling samtidigt målet bör förekommaavgörsom man
endast domstolen också bifaller sakfrågantalan inär eller närpartens
hans talan inte kan formella skäl. Det uttalandet ägertas upp av
giltighet för förvaltningsförfarandets del.även

3.2 Utlänningsförordningen

3.2. Viserings1 giltighetstid vistelsesoch längd

Förslag till 2 § i kap.2en ny a

Med viserings giltighetstid den tidsperiod underen avses
fårvilken utlänning med viseringenstöd in i Sverige.en av resa

Giltighetstiden utifrånskall bestämmas syftet med besöket och
åberopas.de skäl i övrigt fårDen inte, det inte finnssom om

två år.synnerliga skäl, överstiga
viseringBestäms gälla för längre tid månader,änatten sex

förlängs till vistelse här i landet enligträtten 2 kap l § utlän-
ningslagen månad1989:529 tremånaders-med för varjeen
period med vilken giltighetstiden månader.överstiger sex

Såväl viseringens giltighetstid tillåtnalängden densom av
vistelsetiden i Sverige skall framgå det bevis enligt §7av som
skall införas i utlänningens eller handling.pass annan

Gällande ordning och uppdraget

utlänningEn in i eller vistas i Sverige skall ha visering,som reser om
inte han eller uppehållstillståndhon har eller ihär medborgareär

nordiskt land eller regeringen föreskrivit ifrånundantagannat
viseringskravet beträffande medborgare i visst land kap.1 3 § utlän-
ningslagen Visering innebär enligt 2 kap. §l lag rätt attsamma-.
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vistas Sverige viss kortare tid. fåri Visering för högst treges
månaders vid tillfälle,vistelse varje om inte följer före-annat av
skrifter regeringen meddelar. viseringEn normalt tillrättsom ger

månader,inresor under period 6 frånräknat dag vise-nären om
ringen först utnyttjades. undantagsfall viseringI med giltig-ges en

månader. tillåtnahetstid 12 Den sammanlagt vistelsetiden 3av om
månader får i någotdock inte fall överskridas.

Ansökan visering regelmässigt hos svensk utlandsmyndig-görsom
också ihet beslutar ärendet med stöd bemyndigandensom av som

Statens invandrarverk myndigheten. Alla bemyndigandengett ger
myndigheten bevilja visering, begränsat antal dem harrätt att ett av

avslåockså behörighet ansökan. Myndigheter saknar dennaatt en som
avslås,finner ansökanbehörighet och bör över-attsomsenare en

prövning kap.lämnar ärendet till lnvandrarverkets 2 2 § utlämnings-
förordningen 1989:547.-

frågananförtrotts migDet uppdrag gäller vad kansom om som
för bereda vissa besökare längre giltighetstidgöras grupper av en av

visering för närvarande Samtidigt bör undersökas inte denänen om
få månader.överstiga 3sammanlagda vistelsetiden kan Bakgrunden

till handläggningstidernauppdraget bl.a. hos utlands-attanges vara
alltför långa, stårmyndigheter särskilt i ärenden där detanses vara

klart visering skall beviljas.att
ocksåDirektiven pågenerell aspekt vise-tar upp en annan mer

påpekasringen, visering kan innebäradet kravet olyckliganär att
fåkonsekvenser för flyktingars möjlighet skydd i land.att ett annat

åläggaförhållandet möjligheterInte minst det det finnsatt transport-
företag, befordrar flyktingar visering, sanktioner ledakanutansom
till nåförföljd inte kan land kan honom elleratt etten person som ge
henne det behövliga skyddet.

Överväganden

för gälla för inresor i Sverigevisering normalt beviljasAtt atten
frånmånader, den dagunder undantagsvis 12 räknat den utnytt-sex

gången, någotjades författningsbundet; denförsta inteär ärsom
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rutinen har etablerats praxis, i sin bygger på tidigareturav som
uttalanden i förarbetena se 198384:l44, 92 f.prop. s.

Våra utlandsmyndigheter har i de allra flesta fall hanteraatt stora
mängder viseringsansökningar dåoch dessa ärenden normalt hand-av
läggs lägre nivåer i myndighetshierarkin, detär naturligt till-att
lämpningen i hög grad kommit schabloniseras. ö-månadersmtinenatt

sådan frånär schablon vilken sällan frågagörsen avsteg när är om
vanliga affärs eller släktbesök; för vissa särskilda yrkeskategorier-

tåg och flygpersonal gäller särskilda, Invandrarverketsom av-
utfärdade föreskrifter.

Det finns, enligt min uppfattning, anledning i utlänningsförord-att
ningen hur längenärmare visering längst får gälla. Flertaletange en
ansökningar visering gäller enstaka kortare besök föranleddaom av
personliga eller affärsmässiga skäl; andra upprepade besökavser
under begränsad tidsperiod återoch andra, ansökningaren t.ex.som
från anställda i svenska, utomlands etablerade företag gällerpersoner
regelbundet återkommande till Sverige. Det förhåller sigresor sam-
tidigt så handläggningstiderna vårahos utlandsmyndigheteratt detnär
gäller viseringar generellt långa,relativtär vilket kan detsett göra
omöjligt för affärsman genomföra i ocht.ex. för sig viktigatten en
och nödvändig till Sverige förfångtill inte bara för honom självresa

för detäven svenska företaget och landet.utan Det förefaller mig
riktigt och rimligt det redan författningen framgåratt attav en
viserings giltighetstid dvs. den tid under vilken viseringen kan ut--
nyttjas för inresor i Sverige skall ställas i relation ändamålettill-
med besöket i Sverige och sökandens behov kunna med kortattav
varsel besök. Jag förordargöra därför detett i 2 § inatt tasen ny a
bestämmelser den innebörden. Samtidigt det klartär viseringav att en
inte bör gälla under alltför lång, mindreän obegränsad tid; redan
säkerhetsskäl talar detta. En avvägning mellan demot intressen som
sålunda sig gällandegör har lett mig till uppfattningen viseringatt en

någotinte i fall bör gälla längre år2 det inteän finns synnerligaom
skäl. Det angelägetär understryka så lång giltighetstidatt att en som

år2 endast undantagsvis bör bestämmas; giltighetstid högst 6en om
månader framstår fortsättningsvisäven det normala. Giltighets-som
tiden visering bör klart framgå det bevis stickernav av som
klistras i utlänningens eller motsvarande handling.pass
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2 kap. 1 § utlänningslagen maximerar längden den tidav som en
fårutlänning i Sverige med stöd visering månadertill 3stanna av en

viseringen har längre giltighetstid;även vill utlänningen stannaom en
måstelängre han eller hon ha uppehållstillstånd. Flertalet viseringar

har emellertid betydligt kortare giltighetstid månader3än ochen
viseringens giltighetstid bestämmer självfallet också längden av
vistelsen.

3-månadersregeln inte absolut i det regeringenär här bemyn-att
digats meddela avvikande föreskrifter 2 kap. l § andra stycketatt
jämfört med 1 kap. §. har4 Jag tidigare föreslagit viseringsatt en
giltighetstid i vissa, särskilda fall skall årkunna bestämmas till 2 eller

sådani särskilda fall. Skall någonordning fylla funktion,mer en
måste sålunda förlängd visering i logikens få längreen namn avse
vistelse månader.här sammanlagt 3 Förlängningen vistelsetidenän av

stå någonbör i proportion till viseringens giltighetstid. föreslårJag
därför alltsåden 2 jag bör införas i utlän-att nya a som menar
ningsförordningen, förses med andra stycke vilken det framgårett av

månader,visering gäller för 6 så får vistelsetidenänatt om en mer
månadhär utsträckas för tremånadersperiodmed l varje denutöver

normala månader.giltighetstiden 6 ligger i sakensDet natur attom
bevisdet viseringen fårutlänningen och skall införas iom som som

hanshennes innehållaeller motsvarande handling, skall uppgiftpass
viseringens giltighetstid fåroch hur länge utlänningen vistas iom

Sverige. En erinran detta har tagits in i föreslagnaden paragraf-om
tredje stycke.ens

Kravet den vill in i Sverige skall ha visering föranledsatt som resa
önskvärdheten, för inte nödvändigheten kunnasägaatt attav av

kontrollera frånoch begränsa invandringen vissa länder samt av
säkerhetspolitiska skäl Wikrén-Sandesjö, 65 tillgodo-ö. Atta.a., s.

försvåradetta syfte samtidigt riskera möjligheterna förutan att attse
visering sig hit jag omöjlighet.det,är,attutan tapersoner som ser en

Att flygbolag, med viseringspliktig viserings-t.ex. ett tarsom en men
lös fåutlänning till Sverige, riskerar för kostnadernaersättaatt staten
för 9 kap. 2 § utlänningslagen, i låtastället vägrarreturresa atten
den åberopar,viseringslöse, vilka skäl han eller hon medföljaoavsett
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någotnaturligt och inte myckettill Sverigeflygningen göraär att nu
ensidigt kunna förhindraför Sverigeåt. heller möjligtInte är attatt

uppgivenviseringslös utlänning vägras ett annatatt resa genomen
ändrafinna Sverigedärför intetill Sverige. kanJagväg att attgenom

för skyddssö-undvika de konsekvenserregler skulle kunnasina egna
innebär. intresse-viseringskravet faktiskt Denkande utlänningar som

intehänseende, kan lösasexisterar i dettakonflikt, obestridligensom
samarbete.internationelltänannat genom

vidbevakningför drift och3.3 Ansvaret

Carlslundförvarslokalerna i

ordninggällande3.3.1 Bakgrunden och

regeringen In-12 föreslog1991922100 bil.budgetpropositionenI att
i asyl-för utredningarnaförutomvandrarverket överta ansvaretatt-

de förvars-drift och bevakningockså förskulleärenden avansvara-
Carlslundanläggning itill verketsanslutningligger ilokaler som

Stockholm.norr om
påpekat de1992-01-23därefter i skrivelseInvandrarverket har en

blev nödvändigtdetför verketsvårigheter kunde uppkomma omsom
polisen inte längre harvåld enskildingripa med närmot an-att en

slippaville därför antingenVerket övertaför förvarslokalerna.svaret
blev möj-sådana befogenheter detfåför lokalerna eller attansvaret

tvång.användavid behovligt för verket att
statsrådet honföredragandeuttalade1991922138 17s.I attprop.

uppstå intepoliskundeinsåg praktiska olägenheterväl de närsom
avsåghonoch meddeladetillgänglig Carlslundfinnslängre attatt

förutredaresärskildbemyndigande tillkallaregeringensbegära att en
Uppgiftenutlänningslagen.vissa delar attöversyngöraatt aven av

åtgärder kunde be-praktiskaregeländringar ellerutreda vilka som
uppstår Invandrar-olägenheterdehövas för överbryggaatt omsom

iförvaretdrift bevakningför ochverket skulle överta ansvaret av
särskilde utredaren.till denCarlslund, borde överlämnas

sålundastatsrådeti enlighet med vadutformatsMina direktiv har
anförde.
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för drift ochStockholmpolismyndigheten inärvarandeFör svarar
Myndigheten harCarlslund.förvarslokalema ibevakning genomav

föröverlåtit dennaipolismyndigheten Märstamed attavtal svara
ingripanden i anled-gällerdetbehövs närpolisiära insatserde som

anläggning-bevakningenrenodladeskydd. Denochning brott avav
träffat,harpolismyndighetenavtalsärskiltenligtsköts, avett somen

avtalet skallenligtbevakningsmänbevakningsbolag,privatett vars
ordningen innebärgällandeDenarrestvakter.förordnade somvara

bevak-bevakningen skötsinreochuttrycktalltså kort att yttre av--
inträffar kräverhändelseellerstörningningsbolaget somom ensom,

fråntillkalla polisharingripande,tvångsmässigtnågon form attav
bevakningspersonalenpolisdistrikt;Stockholmsellerendera Märsta

1984:387enligt polislagenbehörighetprincip polismanssaknar i
krimi-inombefattningshavaretillkommerbehörighetden somresp.

kriminalvård 1974:203.i anstaltenligt lagennalvården om

Överväganden3.3.2

drift och be-fördetInvandrarverkettillöverförandeEtt ansvarav
åvilar polisen, kanidagCarlslund,i natur-förvaretvakning vid som

formelladetverketpå över ansvaretdetligtvis ske sättet taratt
prak-emellertid iskullegamla. Ingetvid detÖvrigt blirallt imedan

bevakning-direktaför denskulleVerketdetta.medtiken vunnetvara
bevaknings-förpersonalutbildaochanställabehövaantingen egenen

påöverlåta bevakningenrimligare,förefallervilketeller,uppgiftema
tvångs-för debevakningsbolag;etableratvillkormarknadens ett

skullenödvändigablikanförvarstagnaingripanden demot som
verketskulleAlternativetpå polisen.repliera attverket ha varaatt
Dettareelladetformellainte bara det även ansvaret.över utantog

med, visser-utrustadesanställdavissa verketsmedföraskulle att av
befogenheter förpolisiäradock attbegränsade,ligen närmastmen

Även beredddeningripanden. ärtvångsvisa attvidtakunna som
sådanriktaskaninvändningarprincipiellafrån de motbortse ensom

ochpraktiskatill deundgå hänsynknappastordning, kan att ta
så-skullemedföra. Denskulledenkonsekvenserpsykologiska som

utbild-kostnadskrävandeochkontinuerligaomfattandelunda kräva
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måsteningsinsatser betydande antal den utbildningenett personer;av
i samarbete med polisen, sannolikt inom förgivetvis ske nära ramen

polisutbildningen. ordning med Invandrarverket iden vanliga En
uppfattas felaktigtpolisiär roll kan riskera denärmast att aven

sig hit och leda till osäkerhet verketsmänniskor söker att omsom
funktion allmänthela sett.

invändningen den antydda ordningenden avgörandeMen mot
nämnda principiellamin mening det tidigare planet.ligger enligt

uppgifter skall skötas polisen och ingen skapandetPolisiära av annan;
frikårer visserligen begränsade dock polisiäramed men upp-av

svårt bådeutomordentligt förlikagifter befogenheter detoch är att
visserligen vissa polisiära be-med och motivera. Detsig är sant att

enligtvissa delar kustbevakningens personalfogenheter tillkommer av
bådespeciella gäller inne-de uppgifterna vadsärskild lag. Men ären

kustbevakningen har fler ochhåll lokalisering insatsernaoch av -
kustbevakningen fung-sjögående enheter vad polisen har;större än

polisens förlängdasammanhangi detta änarm sommera somerar
uppgift.för polisiäri och sigövertagare av en

alltså sig principiellt god-inte finna det skulleJag kan att varevara
låtaförsvarligtlämpligt eller psykologiskttagbart, praktiskt att nu

förvars-för drift och bevakningInvandrarverket överta ansvaret av
Carlslund.lokalerna i
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Särskilt yttrande
Av Leo Björklund

Som till utredningen Ku 1992:05 vissa delarexpert översynom av
utlänningslagstiftningen jag följande särskilda yttrande.av mm avger

frågor,Ett antal jag kommit i kontakt med under mitt arbetesom
med utlänningsfrågor och jag anmält till utredningen, kom intesom

behandlas utredningen, antagligen grundatt den komattav attav
avslutas tämligen abrupt.

Jag frågordessa kan ha visst intresse på teoretiskaatt ettanser, -
eller praktiska grunder för arbetet på utlänningsområdet. Jag hade-

fram få tala dem i utredningen. förhoppningensett Iemot att attom
frågorna kan till behandling någoti lämpligttas annatupp samman-
hang vill jag här redovisning för dem.ge en

Det sig främst oklarheterrör eller ofullständigheter i utlän-om
ningslagen UtlL och utlänningsförordningen UtlF det kansom

värde förundanröja det praktiska arbetet skall flyta såatt attvara av
smidigt möjligt.som

UtlL 1 kap. §2 UtlF 1,2 kap.

Får SIV bevilja visering tillIV utlänning saknar passen som
Av hävd har SIV sig kuna bevilja IV och instrueraansett ut-

landsmyndigheten föra in denna i vilken handling helst. Finnsatt som
legal grund för detta

Reglerna frånundantag passtvånget inte ledning UtlLom ger
kap.1 2 UtlF 1 kap. 1 §.

kommentarerI förordningsmotivse 1989:3 till UtlF 2 kap. 3 §
nödfallsIV nödfallsIV kan tillnämns den saknaratt ges som pass,

frågai vanlig IV torde ingetmen utsagt.om vara
I UtlF 2 kap. 7 § bevis IV skall förassägs in i elleratt om pass

någon handling. Om detta medgivande efterfrågatär ettannan av
slag, det i varje fall inte tydligt.är
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§§1,2§ UtlF 3 kap.4UtlL 1 kap.

uppehållstillstånd UThainträder kravetNär att
vistas i Sverigeutlänning§ änkap. 4I UtlL 1 sägs, treatt mersom

för kortare tidbeviljats IVdenmånader skall ha UT. För ensom
IV-tiden löptredan efterinträdaUT-kraveti praxisdock att ut,anses

Frågan inte detta börvistelse.efter veckas ärredankanske gesomen
förordningen.ellerstöd i lagen

månader räknasUT-fria tidenden§ skallEnligt UtlF 3 kap. l tre
detta IV-Gällerskedde.då i Norden ävenfrån inresaden tidpunkt

nordiskt land föreiutnyttjat IVochbeviljatspliktiga ett anatsom
meningarbeviljad IV Olikaockså efterskerSverigei sominresan

tillämpningen.finns om

§2UtlL 4 kap.

frågai§ beslutaskap. 2UtlL 4enligtavvisning AVVKan om
UThaft kortareutlänning ettsom

fått förIVutlänningaråtskilliga fall, däraktualiserats iFrågan har
låt ytterligareförfått polisen sägadärefter UTvecka ocht.ex. aven

verk-detuppdagatsDärefter har detbesök.förlängtför attveckaen
harAsylärendensvartjobba här.varitmed vistelsensyftetliga att

frågavaritdet inte om.
tremånaders-inom§ kan skekap. 2enligt 4Frågan AVVär om

tiddennaåterkallas inomellerbeviljat löperUTperioden utom
Äruppfylls. dettakriterierövrigaförutsättningundersjälvfallet att

beslutdirekt-AVVeftersomfördelarmedför detmöjligt, avgenom
med beslutUTVutvisningfall blir detdå ipolisen kan ske; avannat

medhandläggninglångvarig rättförmed risk att stannaSIV och
överklagandeunder tid för etc.

detpå UTVmöjligen tyda ärkap. 3 § kanUtlL 4Lydelsen attav
återkallats.ellerlöptefter UTtillgripaskanenda medel utattsom

inte behöveri sigmöjlighet till UTV ute-bör dockDet nämnas, att
möjlig.AVV kansluta ävenatt vara

sistaolika lydelsenockså denobserverasbörsammanhangetI av
AVV§ talas2 I 1respektive 4 kap.§styckena i 4 kap. 1 attom

§2haft det imedanhar eller har UT,får ske deninte somav
skillnadbetyda ärhar börUT. Dettatalas den att enansessomom
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dels1545. Härupplagan,WikrénSandesjö, 4:e nämns attJämför s
hade UTåterkallas, dels denUTbeviljatske attAVV kan ett somom

Varför dennaavvisas.aldrig kanfått UTsedanochinresanvid ett
Överhuvudtaget det fallberörs inteinte.förklarasgällaskillnad skall

fall löperdet UTinte hellerefter ochIV utUT attangetts ovansom
inresan.månad efterlåt säga en

UtlL förstöd imånga fall inte haisigkännerPolismyndigheterna
väntetiderklargörande angeläget;Ettlägen. äri dessaAVV-beslutett

innebär.dettabesparingarmed dekan kortas

§7kap.UtlL 8

efteromedelbartverkställasAVV-beslut ävenpolismyndighetsKan
överklagandeavslagitSIVatt

verk-AVV-beslutpolismyndighetsskall7 §8 kap.UtlLEnligt en
måsteAVVUTV-beslutSIV:söverklagats.det harställas även om -

vinna8 §enligt 8 kap.verkställighetomedelbarmedAVVvidutom -
får verkställas.dekraft innanlaga

enligt UtlLtill SIVöverklagasAVV-beslutPolismyndighetens
verkställigheteninhiberakantill SIV,inges2 § ochkap. även7 som

polismyn-fastställtSIVSedanregler.förvaltningslagensenligt
lång tiddet sedanöverklagandet, haravslådighetens beslut attgenom

skekaninte längreverkställighetnågon omedelbargällandegjorts att
måste avvaktas.kraftlagautan att

uttalasdär det289,upplagan,WikrénSandesjö, 4:e attSe ome-s.
dennatordelägen. Numerai dessaskeinte kanverkställighetdelbar

självklar.likainteslutsats anses
omotiveratheltförefaller detutgångspunkter attUtifrån sakliga

Saken harfall.ske i dessaskulle kunnainteverkställighetomedelbar
formellaDenför barai ställettvå myndigheterprövats en.av

polis-börinte längredetbakgrunden kan att anses varaantas vara
detomöjligt börställning. MentagitSIVsedanbeslutmyndighetens

i dettapolisens beslutfortfarande kandetinteväl att anses varavara
läge
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UtlF 7 kap. §1

I skrivelse 1990-09-06 till regeringen har SIV pekat på utform-att
ningen UtlF 7 kap. l § lett till resultat inte kan rimligaav som anses
och knappast heller kan ha varit avsedda.

Jag vill här erinra problematiken i denna framställning,om som
veterligen fåttinte någon slutlig lösning.

Verkställighetsbegrepp

villJag till slut fornell fråga.ta rentupp en
Är det AVVUTV verkställs eller det beslutetären som om

AVVUTV
I lagstiftningen skiftar terminologin.
Verkställighet AVVUTV förekommer i UtlL 8:1, 8:2, 8:7, UtlFav

rubrik före 7:2 i 7:3.samt
Vanligast använda konstruktionen beslutetattsynes vara att

verkställs: UtlL 4:12 avgörandet, 5:2, 5:3, 7:16, 8:7, 8:8, 8:11,
8:12, 8:13, 8:14, 8:15, 8:16, UtlF 6:4, 7:2.

Jag vill påstå,inte någotdetta är problem iatt större den praktiska
hanteringen, konsekvens i terminologin onekligenär föredra.men att
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Kommittédirektiv

1992:51Dir.

Översyn utlänningslagstiftningenvissa delar m.m.avav

Dir 1992:51

regeringssammanträdet 1992-04-15vidBeslut

statsrådet anför.Friggebo,för kulturdepartementet,Chefen

Mitt förslag
förutredare tillkallasföreslår särskild göra över-Jag attatt enen

skall bl.a.utlänningslagstiftningen. Utredarenvissa delar avsyn av
inomdag harregeringen ivilka möjligheterundersöka attsom --

utveck-föreskriftergenerellaregeringsformens styragenomram -
område och det be-på utlänningslagstiftningensling och praxis om-

föreslå och tilläggde ändringarönskvärtdöms nödvändigt eller -
kan motiverade,som vara

gäller bl.a.detregler bör ändrasnuvarande näröverväga om-
fåmöjligheternavissa fall ochomprövning, överklagande i att uppe-

hållstillstånd Sverige,efter inresan i
åtgärderpraktiskaellerförfattningsändringarvilkaöverväga-

bevakningför drift ochkan gällerbehöva vidtas detnär ansvaretsom
Carlslund,förvarslokalema iav

inströmningmycketi läge medöverväga storett avenom- -
in-kan höjasadministrativa beredskapenhjälpsökande den genom-

finnsi dagfyller detregleringförande ut tomrum somsomav en
beredskapslag-läge för vilketoch detmellan fredssituationen

stiftningen avsedd,är
tekniska ochmöjligheternauppmärksamhetägna att genom-

tillämpningtolkning ochandra förenkla och underlättajusteringar av
utlänningslagen.
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möjligheterna tekniska ochuppmärksamhetägna att genom-
tolkning och tillämpningunderlättaförenkla ochandra justeringar av

utlänningslagen.

Bakgrund

i kraft den juli 1989.1989:529 trädde l IutlänningslagGällande
genomfördes omorganisationikraftträdandelagenssamband med en

såväl asylärendeninnebarinvandrarverk. DenStatens att somav
handläggas vid regio-förläggningsuppgifter skullemottagnings- och

i Norrköping handläggasAsylfrågor förutomskulleenheter.nala --
Carlslund.Flen och DetMalmö, Göteborg,på nyinrättade enheter i

förläggningsverksamheten la-för mottagnings- ochfaktiska ansvaret
Göteborg, Flen ochi Alvesta,med kanslierfyra regionerdes ut

Sundsvall.
genomförts.har därefterförändringarorganisatoriskaYtterligare

överprövningenfrån januari 1992 flyttadesdenverkan 1Med av
frånmedborgarskapsfrågortillstånds-i ochbeslutInvandrarverkets

Utlänningsnämnden prop.särskild nämnd,tillregeringen en
Överklaganden1991:1573.39, SFSSfU4, rskr.199192:30, av

iutvisningavvisning ellerbeslut bl.a.Invandrarverkets samtom
således Utlänningsnämndennaturalisationsärenden prövas numera av

Invandrarverkettidigare kan dockregeringen. Liksomoch inte av
bl.a.för avgörande,till regeringenärende direktöverlämna ett om
bedömseller detför rikets säkerhetbetydelsebedöms haärendet om

med-utlänningslagen ellertillämpningensärskild vikt för avvara av
regeringen.ärendetborgarskapslagen prövasatt av

Sverige och begärtsökt sig tillantaletPeriodvis har personer som
förbereddes ochförutsattes lagendetvarit närasyl här större än som

Organisationen harfast.Invandrarverket ladesförresursramarna
be-svårigheter, har kunnatvilka dock iinfördärför ställts stort sett

resursförstärkningarefter dedagsläget ochoch övervinnas. Imästras
på detorganisationenförfogande fungerarställt tillstatsmakternasom

handläggningstidernadockFortfarandeenligt planerna.hela ärtaget
förut-långa. omorganisationensamband medasylärenden för Iför

förtotala väntetiden198889:105 ff den5prop. attsattes ens.
fråntvå månaderinte bordeasylsökande i normalfallet änvara mer

påbörjades Invandrarverkets besluthos polisen tillhandläggningendet
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två förhos polisen utredning och veckor hos Invandrar-veckor sex
fallhandläggning. För det negativt beslutverket för In-att ett av

totala handläggningstidenvandrarverket överklagades borde den inte
månader i normalfallet.överstiga sex

i skrivelse till regeringen den 23 januariInvandrarverket har en
uppståsvårigheterpå vissa praktiska kan vid förvars-1992 pekat som

dåefter juli 1992 utredningsansvaret ii Carlslund den 1lokalerna
frånöverförs polisen till Invandrarverket. Verket harasylärenden

frånbefriar verketregeringen antingen Övertagandebegärt att av
låter myndighet i framtidenoch utreda vilkenförvarslokalerna som

för verkställigheten förvarsbeslut eller vidtar deskall ha ansvaret av
verket befogenhetförfattningsändringar krävs för att attsom ge an-

tvång.vända
i skrivelse till regeringen denInvandrarverket har vidare en

frågan förstärkningsplan vid Statens1991 diskuteratdecember17 om
fogad promemoria där situa-Till skrivelseninvandrarverk. är enen

för-kraftig inströmning hjälpsökande diskuteras ochtion med en av
åtgärder Invandrarverket har i skri-översiktligtslag till presenteras.

regeringens ställningstagande och planerings-velsen hemställt om
inriktning.

Utredningsbehovet

organisationen har fungeratlagstiftningen och denDen nya nya nu
vårtvå år. åren ii Under de har mycket häntoch halvtän ettmer

vår Händelseutvecklingen iomvärld och inte minst i omgivning.nära
Östeuropa intresse för bl. myndigheterhar därvid sitt särskilda a.

invandringsfrågor.med för utlännings- ochansvar
erfarenhet tillämpningen lagstiftningen vunnits harDen somav av

också visat finns delar i förfarandet där det bördet övervägasatt om
Till detta kommerinte eller kompletteringar börändringar göras. att

överprövningennyssnämnda reformen vilkenden över-avgenom
utlänningsområdetpå fördes till särskildklagbara beslut över en

åtskilliga delar förfarandet.får konsekvenser förnämnd av
ocksåså genomgripande reform det angelägetI samband med ären

förformer regeringens politiskaundersöka i vilkaatt ansvarsom
vilka styrmedel regeringenasylpolitiken skall kunna ellerutövast.ex.
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för leda utvecklingen. frågaeller bör ha kunna Dettahar äratt en
snabb lösning.kräver ensom

från den tid utlänningslagstiftningenErfarenheterna varit i kraft
instansordningen, därför förden förändrade talarliksom över-att en

Även fråganlagstiftningen bör för för-göras. ansvaretomnusyn av
behöver ytterligare. föreslårvarslokalerna i Carlslund Jagövervägas

ändamålet.tillkallas försärskild utredareatt en

frågorUtgångspunkten för arbetet och aktuella

tillståndsärendenGenerella styrmedel i

principer med generell giltighet hittills har lagts fast iNär nya
tillståndsärenden utlänningslagen ställningstagandet gjortsenligt har i

fall. prejudikattill beslut i enskilt Trots enligtmotiveringen ett attett
endast vägledanderättsuppfattning inte har bindandesvensk utan ver-

regeringen uttryck för i besluten regel-de principerkan, har gett
årsskiftet befattningföljts. regeringen endast medmässigt Sedan tar

nyinrättade Utlännings-principiellt viktiga ärenden dende som
invandrarverk till Sineller Statens lämnar den.nämnden över syn

sålundafrågor principiell räckvidd regeringen förutsättsmedde som
fårredovisar regeringen, nuvarande ordningfå ställning till,ta om

i beslutet i det enskilda ärendet.fortsätta gälla,att
praxis med generell räckvidd beslut iMetoden skapaatt genom en-
ifrågasätts Strömberg, Förvaltnings-ärenden har se bl.a.skilda

det skulle bättretidskrift 1990:1 1. Det harrättslig sagts att varas.
riktlinjer i lagfrån rättssäkerhetssynpunkt ellerbl.a. om nya ges

också ifrågasättas det lämplig ordningkanförordning. Det är enom
synpunkter önskvärd praxisfrån principiella eller andrakopplaatt en

ärende instans väljertill enskilt ut.ett som en annan
regeringen i dagundersöka vilka möjligheterUtredaren bör som

generella föreskrifterregeringsformensinomhar att ram genom--
område ochpraxis utlänningslagstiftningensutveckling ochstyra -

föreslå ochnödvändigt eller önskvärt de ändringarbedömsdetom -
motiverade.kantillägg som vara

Tillståndsfrågor
års utlänningslag infördes bestämmelse 2 kap.1989Genom en ny

få lagakraftvunnettredje möjlighet§ stycket5 öppnar ettattsom76
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avlägsnandebeslut efterupphävt ansökan till Statens invandrar-en ny
verk. Syftet med förändringen förenkla verkställighetsför-attvar
farandet därvid ändå möjlighet skälatt pröva inteattmen ge som
tidigare bedömts i ärendet. En förutsättning för bifall till sådanen an-
sökan det kommit tillär omständigheter inteatt tidigareprövatssom
och dessa omständigheter antingen konstituerar tillatt asylrätt eller
innefattar synnerliga skäl humanitär för utlänningen fåskallart attav

här.stanna
Det givet det endastär undantagsvis kan frågakomma iatt bi-att

falla ansökan. förutsattesDet följaktligen vid bestämmelsensen ny
tillkomst antalet ansökningar skulle bli begränsat.att Utvecklingen
har emellertid blivit Det är regel undantagänen annan. attsnarare en
utlänning fått avvisningsbeslut regeringen inettsom av ger en ny an-
sökan och avslåsden därefter finnsännu Det exempelom en osv.- -

idet ärende förekommit tio ansökningar.att änett mer
Denna utveckling varken förutseddnämnts, eller avseddvar, som

vid lagens tillkomst. frånBortsett det merarbete hanteringensom av
dessa vållar,ansökningar förefaller institutet ha kommit uppfattasatt

reguljärt inslag i förfarandet. kan fåDet tillett konsekvens såvälsom
Invandrarverket instansatt överinstansenöver deses som en attsom

asylsökande sparar uppgifter ha till hands det reguljära för-att om
farandet skulle leda till sökandens synpunkt negativt resultat.ett ur

Utredaren bör undersöka vad kan för institutetgöras nyattsom
ansökan skall komma till användning i den omfattning förut-som

det introducerades.när Av särskiltsattes intresse orsakerna tillär att
så många ärenden ändå bifalls. Eventuella förändringar får emellertid
inte utformas så det syfte bär institutet går förlorat.att som upp

I anslutning till detta bör det undersökas gällande rättshjälps-om
regler har bidragit till det antalet ansökningar.stora nya

Rikspolisstyrelsen har i skrivelse den 21 augusti 1991 framförten
de nuvarande reglerna iatt rättshjälpslagen 1972:429 inte heltär

klara det gäller möjligheternanär förordna offentligt biträdeatt när
utlänning hållits i förvar dagar ochän Invandrarverketen tremer

meddelat beslut avvisning med omedelbar verkställighetom utan att
offentligt biträde förordnats verket. Utredaren bör övervägaav om
lagtexten behöver förtydligas denna punkt.

Den julil 1986 infördes möjlighet för Invandrarverket efteren att
omprövning ändra beslut verket fattat i första instans,ett som om
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grund omständig-oriktigtbeslutetfannverket t.ex.att av nyavar
utlänningen.nackdel för Enligttillbeslutet inte blevoch detheter nya

obligatoriskt under deskall verketutlänningslagennuvarandeden
ändringen inte skullebeslutändra sittförutsättningarnanämnda om

10 §.utlänningen kap.för 7betydelsesakna
går denbeslut längresina änInvandrarverkets omprövarätt att
förvaltningslagenEnligthar.förvaltningsmyndigheter normaltsom

förstauppenbart detske detskall ändring är1986:223 attom
omprövningsskyldigheten barainnebäroriktigt. Dettabeslutet är att

konstateramyndighetendå försådana fall det lätti är attgäller att
skyldigintemyndigheten göraoriktigt. Normalt attbeslutet ärär

avgjort ärenderedan äningående granskningnågon annatettavmera
förutsatt detLagstiftaren hardet.anledning tilldå särskildhar attden

påöverklagande ellerskallnormalfalleti part genomsomvara en -
på oriktighetenuppmärksamhetmyndighetensfästernågot sättannat -

skallutlänningsärendeniheller198586:80 79. Inteprop. s.
kompletteringföranstaltaavvakta ellerbehövaInvandrarverket om en

sakligt skall kunnaomprövningförmaterialet settatt genom-enav
18Pennlöv denJOombudsmänriksdagensjfr beslutföras av

minska de totalaambitionenbakgrund1991. Motdecember attav
utredarenutlänningsärenden bör övervägahandläggningstidema i om

aktuellt hänseendeiutlänningslageniomprövningsbestämmelseninte
föreskrift i förvalt-motsvarandepåutformas sättbör somsamma

ningslagen.
ifår endastöverklagasmeddelatInvandrarverket harBeslut som

utlänningslagen.kap.1 §medgivits 7uttryckligenfall dettade
tilljag redanöverklagas, nämnt,Invandrarverkets beslut numerasom

utvisningelleravvisninggällerbeslutetUtlänningsnämnden samtnär
för-Beslutresedokument.ellerflyktingförklaringutfärdande omav

till kammarrätten.överklagasvar
3 kap. 2 §flykting enligtintebedöms ut-utlänningEn varasom

hu-exempelvislandettillåts ihärlänningslagen, stanna avsommen
måste medi vadbeslutetöverklagakan intemanitära skäl, an-som -

dvs.saken,terminologiprocessuellvändande omvaraansesav -
ocksåendast beslutetinte;asyl ellerberättigad tillutlänningen är om

honöverklagas. ellerHandetutvisning kanavvisning ellerinnebär
asylfråganställningstagandet i över-angripa attdäremotkan genom

flyktingförklaringhenneellerhonombeslutetklaga vägraatt
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ocheller resedokument. Endast den flyktingär enligt 3 kap. 2 §som
kan fånämligen flyktingförklaring och resedokument. Lagens kon-
struktion innebär i realiteten det öppnats möjlighetatt klaga påen att
skälen dvs. de överväganden lett fram till slutsatsensom att ut--
länningen inte är flykting och sådanatt berättigadanse tillsom som
asyl utlänningen kan överklagaatt det i dennagenom situation-
ofrånkomliga avslagsbeslutet vad gäller de accessoriska yrkandena om
tlyktingförklaring och resedokument. Det allmänär princip ien
svensk det inte gårrätt överklagaatt skälen föratt dom eller etten
beslut. Det endast slutetär sådant överklagbart.ärsom som

Jag vill erinra års1951 Genévekonventionatt inte innehållerom
några bestämmelser flyktingförklaring däremotom men om rese-
dokument. Enligt artikel 28 skall konventionsstatema, inte statensom
säkerhet eller allmän ordning talar det, utfärda resedokumentmot till
refugees lawfully staying in their territory. Konventionen inne-
håller inga föreskrifter möjligheter till överklagande beslut iom av
frågor regleras den. Det emellertid varje frågasom börav attanses
kunna åtminstoneiprövas två instanser jfr UNHCR:s Handbook on
Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 46.s.

Det onekligen frånär systematisk synpunkt otillfredsställande med
från allmänna principer avvikande ordningen detnär gäller utfonn-

ningen överklagandereglerna i asylärenden. Utredarenav bör över-
inteväga regleringen kan utformas påom sättett stämmer bättresom

överens med etablerade principer på andra rättsområden. Det där-är
vid självklarhet reglering måste stå iatten överensstämmelse meden
våra konventionsåtaganden.

Beslut uppsikt enligt 6 kap. §5 utlänningslagen gårom inte att
överklaga. sådantEtt beslut innebär obestridligen tvångsåtgärden

redan i sig liksom andra sådana borde kunnasom överklagas särskilt.
Utredaren bör överväga ordning bör införas innebärom en attsom

sådanaäven beslut skall kunna överklagas inte minst bakgrundmot-
Sveriges internationella åtaganden fri- och rättighetsornrådet.av
En ansökan uppehållstillstånd får regel inte bifallasom densom om

görs utlänning befinner sig i landet. Undantag frånav en huvud-som
regeln gäller 1. utlänningen har tillrätt asyl, 2. utlänningenom
skall återförenas med familjemedlemnära finns här eller 3.en som
det finns särskilda skäl 2 kap. § första5 ochannars andra styckena
utlänningslagen. Invandrarverket har i skrivelse till regeringenen
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den 10 juli 1991 anlagt synpunkter utformningen den aktuellaav
dåparagrafen särskilt diskuteratoch innebörden begreppetav

särskilda skäl bakgrund den i tidigare utlänningslagstiftningmot av
frågaanvända lokutionen vägande skäl. Denna bör behandlas ut-av

ocksåredaren. Därvid bör inte regeln kan mjukasövervägas om upp
så möjligt undvika utländskdet blir medborgareatt t.ex. att att en
måste tillståndförlämna landet ansöka det inte kanatt ettom som
råda några få.tvivel han eller hon kommeratt attom

i allmänhet tillEn ansökan in svensk utlandsviseringom ges en
får flestamyndighet. Beviljas den, den i dag i de fall giltighet för

månader frånupprepade inresor under räknat första dagen försex
förutnyttjandet viseringen och sammanlagd vistelse här i landetav en

månader. årUnder har vidgad delegeringhögst tre senare enav av
frånbeslutanderätten i viseringsärenden skett Invandrarverket till ut-

landsmyndighetema 2 § utlänningsförordningen2 kap. 1989:547.
Handläggningstidema emellertid detta fortfarandetrotsanses vara

sådana ståralltför långa, särskilt i ärenden där det klart viseringatt
främst från affärsmänskall beviljas. Kritiken kommer och nära an-

höriga ofta besökertill här bosatta eller vill besökapersoner som
visering förSverige. Utredaren bör inte vissaöverväga om grupper

normalfallet kan giltighet förbesökare i längreavsevärtgesav en
tidsperiod för närvarande. Det bör undersökas inte denävenän om

få månader. sådansammanlagda vistelsetiden kan överstiga Entre
åtskilligaordning, redan tillämpas i länder, skulle inte inne-barasom

bära för enskilde sökandenlättnader den kunna medföraävenutan
vissa besparingar antalet viseringsansökningar skulleattgenom
minska.

framhållitJag har i flera sammanhang risken för viserings-att
regler i kombination med sanktionsmöjligheterbl.a. gentemot-
transportföretag för med sig utlänningar saknar viseringsom som -
kan medföra olyckliga konsekvenser för flyktingars möjligheter till
skydd i Utredaren frågaland. bör därför denna särskildägnaett annat

också några på-uppmärksamhet och ändrade regleröverväga ärom
kallade i detta avseende.

Enligt 8 kap. 12 § andra stycket utlänningslagen skall utlänningen
avvisats landet lämna landet två frånveckorinom det be-attsom ur

slutet kraft.laga Vid utvisning utresefristen fyra veckor. Ettärvann
beslut Utlänningsnämnden liksom regeringen vinner kraftlagaav av
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omedelbart. bådal fallen kan det emellertid dröja någon tid innan
beslutet når Det har hänt detmottagaren. dröjt längre den tidatt än

för den frivilligaär innanavsatt beslutet når framsom tillavresan
adressaten. Samtidigt kan det konstateras den frist lagenatt som ger
utlänningen frivilligt lämna landet föratt skapa förut-att
sättningar för undanhållande försvårarett eller omöjliggörsom ett
tvångsvis avlägsnande. Mot detta skall utlänningensvägas självklara
rätt värdigt lämnasätt landetatt ett och tillfälle farvälatt tages

anhöriga och Det börvänner; ankomma utredarenav övervägaatt
den nuvarande regleringen kan ersättas bättre tillgodo-om av en som
de angivna skilda intressena.ser nu

Utlänningslagen förutsätter muntlig handläggning skall ingåatt i
handläggningen hos Invandrarverket det kannär till fördelantas vara
för utredningen eller främja snabbt avgörande ärendet.ettannars av
Muntlig handläggning skall även företas utlänningen begärannars om
det, inte sådan handläggning skulle sakna betydelse förom en att av-

frågan uppehållstillståndgöra ll kap. l § första stycketom ut-
länningslagen. Frågan muntlig handläggning skall förekommaom
och hur den skall till diskuterades både vid införandet denav nya
utlänningslagen och i samband med Utlänningsnämnden inrättadesatt

bl.a.se l98889:86 83 ff och 209 199192:30 38prop. s prop. s.
l99ll92zStU4 ff.11 Institutetsamt har dock inte kommit tills. an-

vändning i den utsträckning förutsattes vid reglernas införande.som
Detta kan naturligtvis bero det resurskrävandeär ochatt ytter-
ligare fördröjer handläggningen. Inte desto mindre det väsentligär av
betydelse. Utredaren bör därför vadöverväga kan förgöras attsom

den muntliga handläggningen den roll avsågs då bestämmelsenge som
infördes.

Ansvaret för förvarslokalerna vid Carlslund
Regeringen åretshar i budgetproposition prop. 199192:l0O, bil.

12 uttalat överföringen utredningsansvaret i asylärenden ocksåatt av
omfattar för förvarslokalerna vid utredningsslussenansvaret i Carls-
lund. Mot bakgrund vissa praktiska olägenheter kan kommaattav att
uppstå polis inte längre finnsnär tillgänglig på utredningsslussen
uttalade jag i anslutning till propositionen 1991922138 ändringarom
i utlänningslagen polismyndigheten i Stockholm tills vidareattm.m.
bör behålla för drift och bevakning förvarslokalernaansvaret vidav
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anslötCarlslund. Regeringen sig till detta.i Ingetutredningsslussen av
riksdagen.behandlatsdessa förslag har ännu av

författningsändringarvilkautredaren börsärskildeDen överväga
vidtas det gälleråtgärder kan behövaeller praktiska när ansvaretsom

förvarslokalema i Carlslund.bevakningför drift och av

invandringhögförPlanering möta extremtatt en
kriserflyktingmottagning under beredskap, och krigFrågan om

regeringskansliet. Som Invandrarverket pekatför närvarande ibereds
särskilda1991 kan behov in-decemberskrivelse den 17i sin av

situationer angivna.deuppkomma i andradock änsatser nu
Utredaren börtill utredaren.överlämnas övervägaSkrivelsen bör om

införandethöjasadministrativa beredskapen kanden avgenom en
freds-i dag finns mellanfyller detreglering ut tomrum somsom

beredskapslagstiftningen avsedd.vilketföroch det läge ärsituationen
tiotusentalskanske hjälp-inströmningVad jag tänker är t.ex. aven

försörjningskris. Om utredarenområde akutfrån medsökande ett en
lägga framhanförändringar bör börtill vissafram göraskommer att

föranledsförändringarorganisatoriskaförslag tillde avsomm.m.
ställningstagande.hans

Ovrigt
möjlig-dessutombör uppmärksamhetVid översynsarbetet ägnas

justeringar förenkla och under-tekniska och andraheterna att genom
Därvid bör inne-tillämpning utlänningslagen.lätta tolkning och av

frånskrivelsen lnvandrarverket denhållet tidigare nämndai den
för Invandrarverketregeringen beaktas. I skrivelsen10 juli 1991 till

några språkliga förändringar i vissa be-och tekniskafram förslag till
stämmelser i utlänningslagen.

författningsändringarfram de förslag tillUtredaren bör lägga som
överväganden föranleder.hans

Arbetets bedrivande

frågordet antal fleraSammantaget begränsat närmastär ett varav-
belysas. därför inte detteknisk bör Jagär attnatur anserav som-

parlamentarikerfinns anledning knyta till utredningen. När ut-att
frågor omfattasredaren analyserat de uppdraget har för-ochsom av82
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slag till lösningar bör han anmäla detta till regeringen för över-
vägande referensgrupp med företrädare för de i riksdagenom en
representerade partierna bör knytas till utredningen. återkommerJag
till regeringen i fråga.denna

För utredningsarbetet gäller vidare regeringens direktiv till samt-
liga kommittéer och särskilda angåendeutredare utredningsförslagens
inriktning dir. 1984:5 beaktande EG-aspekten i utrednings-samt av
verksamheten dir. 1988:43.

Utredaren bör arbeta skyndsamt. Uppdraget bör slutfört förevara
utgången månadoktober 1992.av

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag attnu reger-
ingen bemyndigar chefen för Kulturdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförord-att en av-
ningen 1976:119 med uppdrag göra vissaöversyn delaratt en av-

utlänningslagstiftningen,av
besluta sakkunniga och utredaren.att experterom

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
kostnaderna skall elftebelasta huvudtitelns anslag,att utredningar

m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bi-
faller hennes hemställan.

Kulturdepartementet
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Ändrad ochandras,Vårandesstatliga 35ansvarsfördelningför den stämma7.. internationalisering.Kulturpolitikoch Ku,Fi.statistiken.
planering.Miljöochfysisk M.36.LandstingenochEuropaKommunerna,. reproduktivhälsaunderSexualupplysningoch37.Bilagedel.C.+

1900-taleti Sverige.UD.Chefskap.och S,kvinnorföreställningarMäns om. 1850-1993.UD.ocharbetei SverigeKvinnor,barn38.ochEG.Ju.Vapenlagen. solidaritetblivit äldre.OmGamla39,psykiatri.Ju. ärKriminalvårdoch ungasom. Europeiskaäldreåret1993.generationema,mellansamhällsekonomiskEnSverige Europa.och, strålskyddsforskning,M,Långsiktig40.Fi.konsekvensanalys.
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bilagedel.för utveckling A.48,Kunskapdemokrati +Suveränitetoch. Utrikessekretessen.Ju.49.bilagedelmed UD.expertuppsatser.+

Fi.Allemanssparandet översyn.Fi. 50..JIK-metoden, enm.m. - uppdragochbildning.MuseemasMinneochKonsumentpolitiki tid.C. 51.enny. bilagedel.Ku.organisationPå +K,väg,. roller.Ku.skogsmark. 52.påjordbruks-och TeaternsSkoterkömingl6.
för hantverkare.Ku.Mästarbrevâtgärdsforslag. 53,Kartläggningoch M.
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Vård alkoholmissbrukare.27. av
Kvinnor alkohol.och S.28.
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TV-sändningar.Tekniskt Ku.34, förytterligareutrymme
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Statsrådsberedningen Kommunikationsdepartementet
Rirkommit...Förberedelsermottagande På [15]Omkriget väg.av

Bilagedel.militärtbistånd1949-1969+
Finansdepartementet

Justitiedepartementet Ändradansvarsfördelningfördenstatligastatistiken.[1]
SverigeochEuropa.Ensamhällsekonomisk[4]vapenlagenochEG

psykiatri.Kriminalvårdoch [5] konsekvensanalys.[6]
Års- koncemredovisningenligtEG-direktiv.och JIK-metoden, [13]m.m.
Del och [17] Vissamervärdeskattefrâgorl ll. Ju. lll Kultur [31]m.m.-Förvaltabostäder.[23] Uppskattadsysselsättning skattemasbetydelseom-Vallagen.[30] för tjänstesektom.denprivata [43]
Utrikessekretessen.[49] Folkboktöringsuppgiñemai samhället.[44]
6JuniNationaldagen.[58] Allemanssparandet [50]översyn.en-Beskattning fastigheter,del PrincipiellaIl-avUtrikesdepartementet utgångspunkterförbeskattning fastigheter [57]av m.m.
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Anslutningtill EU Förslagtill övergripande Aweckling denobligatoriskaanslutningentillav-lagstiftning.[10] Studentkårer nationer.och [47]
Suveränitet demokratioch

Kulturdepartementetbilagedelmed [12]+ expertuppsatser.
rolleri biståndetstyrningocharbetsfördelningRena Förnyelseochkontinuitet konstochkultur- omeffektivbiståndsiörvaltning.i [19]en framtideni [9]

Sexualupplysningochreproduktivhälsaunder1900-taletVandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden,[33]m.m.Sverige.i [37] Tekniskt för TV-sändningar.[34]ytterligareutrymme
Kvinnor,bamocharbetei Sverige [38]1850-1993. Vårandes ochandrasstämma-Kulturpolitikochinternationalisering.[35]
Socialdepa rtementet bildning.Minneoch Museemasuppdragoch
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alkoholpolitikSvensk strategiför framtiden.[24]en- ArbetsmarknadsdepartementetSvenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.[25]-förebyggaalkoholproblem.Att [26] Ledighetslagstiñningen [41]översynen-Vård alkoholmissbnikare.[27] Kunskapforutveckling [48]av bilagedel.+
Kvinnorochalkohol.[28]

FöräldrarBarn [29] CivildepartementetAlkohol.- -Gamla blivitäldre.Omsolidaritetmellanärungasom LandstingenKommunerna, ochEuropagenerationerna.Europeiskaäldreáret1993.[39] Bilagedel.[2]+SambandetmellanSamhällsekonomi,transfereringar Konsumentpolitiki tid.[14]ennyochsocialbidrag.[46] Kvaliteti kommunalverksamhetnationell-Rättentill reformeratbilstöd.[55]ratten uppföljningochutvärdering[18]-Ett för kvinnor våldtagitsochcentrum som MycketUnderammaTak.[32]
misshandlats.[556] trossamfunden.Statenoch [42]
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naturresursdepartementetochMiljö-
[7]ochmiljön.EESEU,

skogsmark.jordbruks-ochSkoterköming
åtgärdsñsrslag.[16]Kartläggningoch

[36]planering.ochfysiskMiljö
strålskyddsforskning.[40]Långsiktig

ochPrinciperskallskyddasvattendragVilka
förslag.[59]

BeskrivningarskyddasvattendragskallVilka av
[59]vattenområden.


