
Återkallelse av

uppehållstillstånd

SLTJM
1997:67

Delbetänkande Kommittén instans-om nyav

utlänningsärendenprocessordningoch i

NIPU



VCW/uÖCc.



53

då utredningaroffentligaStatens
1997:67
Utrikesdepartementet

Återkallelse av

uppehållstillstånd

ochinstans-KommitténDelbetänkande om nyav
NIPUutlänningsärendenprocessordning i

1997Støckholm



från Fritzeskundtjänst. SOU och DsSOU och Ds kan köpas För remissutsändningar svararav
Offentliga uppdrag förvaltnlngsavdelning.Fritzes. Publikationer. Regeringskanslietsav

Beställningsadress: Fritzeskundtjänst
10647 Stockholm
Orderfax: 08-690 91 91
Ordenel: 08-690 91 90

Svara remiss. och Varför. Statsrådsberedningen.1993.Hur
förEn liten broschyr underlättararbetet den skall på remiss.som som svara-

Broschyrenkan beställashos:
förvaltningsavdelningRegeringskansliets

Distributionscentralen
Stockholm10333

Fax: 08-405 10 10
Telefon: 08-405 1025

REGERIGSKANSLIETS
91-38-20595-5ISBNOFFSETCENTRAL

ISSN 0375-250XStockholm 1997



statsrådet Pierre SchoriTill

bemyndigade regeringenden januari 1997beslut 30Genom stats-
parlamentarisk kommittéledamöter i UDrådet Schori att utse en

instans- ochställning tillmed uppdrag1997:04 att ta en ny pro-
medborgar-tillämpning utlännings- ochcessordning vid av

utlänningslagen. Medvissskapslagstiftningen översynsamt av
februari Sivförordnades den 1997stöd bemyndigandet 12av

Sigridordförande och Maud Björnemalm s,Helmer som
Gustaf m, StenBolkeus Erik Arthur c, EssenEgervärns, von

RagnhildKarlén kd ochIsaksson fp, HelenaDe Geer v, Lena
sakkunniga för-ledamöter i kommittén. SomPohanka mp som

rättschefenden 1997 Lars Magnusonordnades 4 samt gene-mars
ochEriksson och Johan Fischerströmraldirektörema HällLena

Nordqvist och kammarrättsassessornkanslirådet Evaexpertersom
ordförandenpolisintendenten Stefan Carp,Eriksson,Ann-Jeanette
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1997:67SOU

Sammanfattning

uppehållstillstånd ochskall visering,UtlLEnligt 2 kap. 9 § ar-
oriktiga uppgifterlämnatutlänningenbetstillstånd återkallas om

Återkallelse de oriktigadock inte skeskallsin identitet. omom
eller andratillståndsbeslutetinverkat påuppgifterna inte har om

får vidarekap. UtlLdet. Enligt 2 10 §särskilda skäl talar ettemot
oriktigaandrautlänningen lämnatuppehållstillstånd återkallas om

uppgifter sin identitet.än om
utgångspunktoch viktigsjälvklarKommittén är attattanser en

möjligt skall klar-utsträckningidentitet i såasylsökandes stor som
tillstånd beviljasbeviljas.uppehållstillstånd Innanläggas innan

utredamöjligtsådärförmåste att noggrantsatsas somresurser
identiteten.

fram utlänningenkommersedan tillstånd beviljatsdetOm att
finnas möjligheterliksom i dagidentitet, måste detfel attuppgett

uppehållstillstånd kan emel-återkallaåterkalla tillståndet. Att ett
därförför den enskilde.konsekvenser Detfå långtgåendelertid är

beaktas innan be-omständigheter i ärendetsamtligaangeläget att
uppfattningkommitténsEnligtåterkallelse.slut fattas i fråga om

tillämp-tillräcklig ledning förintenuvarande regleringendenger
alltför tolkning.förningen och snävutrymme enger

skall förasutlänningslagendet iKommittén föreslår att en
uppehållstillståndbedömningvidbestämmelse ettatt, omavom

tillanknytning detskall till utlänningensåterkallas, hänsynbör tas
skäl talarstarka humanitäratill andrasamhället ochsvenska om
till utlän-hänsyn skallåterkallas. Särskildtillståndet tasmot att

familjeförhållanden tilllevnadsomständigheter ochningens samt
gjordes iändringi Sverige. Denutlänningen vistatshur länge som

barnetsoch innebärjanuariutlänningslagen den 19971 attsom
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bästa särskilt skall beaktas gäller självfallet också vid återkallelse
uppehållstillstånd.av

utlänning vistats härHar med uppehållstillstånd femänen mer
år skall tillståndet få återkallas endast i undantagsfall, det finnsom
synnerliga skäl för det.

Kommitténs förslag innebär också regler kommeratt samma
förgälla återkallelse uppehållstillstånd utlän-grundatt attav av

ningen lämnat oriktiga uppgifter, de oriktiga uppgif-oavsett om
gällt identiteten eller någon omständighet.terna annan

Kommittén nuvarande regler tillräckligtatt utrymmeanser ger
för bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd sökanden intenäratt
kan styrka sin identitet. lagändringNågon på denna punkt föreslås
därför inte.
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örfattningsförslagF

tillFörslag
1989:529utlänningslagenändring iLag om

1989:529lutlänningslagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
gälla,upphöraskallkap. 10 §dels 2 attatt

lydelse.följandeskall hadels kap. 9 §2att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande
kap.2

uppehållstillståndVisering,uppehållstillståndVisering,
får återkal-arbetstillståndochskall åter-arbetstillståndoch

medvetetutlänningenlasharutlänningenkallas, omom
uppgifteroriktigalämnatharuppgifteroriktigalämnat om

Återkallelse har förtigiteller medvetetskallidentitet.sin om-
be-ständigheterdet kan varitske,dock inte avsoman-om

tillståndet.lydelse för fåuppgiftenoriktigaden atttas att
Återkallelse skefårtillstånds-inverkathar på äveninte

särskildaandradet finnsandrabeslutet eller sär- omom
uppehållstill-frågaskäl,det.skäl talar iskilda emot om

utlän-endaststånd dock om
har iininteningen ännu rest

Sverige.
bedömningVid ettomav

återkal-uppehållstillstånd bör
harför utlänninglas somen

I omtryckt 1994:515Lagen
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

skall hänsynSverigein irest
till utlänningens anknyt-tas
till det svenska samhälletning

och till andra starka hu-om
skäl talarmanitära mot att

tillståndet återkallas. Därvid
skall särskilt beaktas utlän-

levnadsomständighe-ningens
och familjeförhållandenter

hur länge utlänningensamt
Sverige.vistats i

utlänningenOm härvistats
fem år medänmer uppe-

hållstillstånd frågannär om
återkallelse väcks, får återkal-
lelse ske endast det finnsom
synnerliga skäl.

10 §
uppehållstillståndVisering,

återkal-och arbetstillstånd får
medvetetlas utlänningenom
oriktigahar lämnat andra

uppgifter identitetsinän om
eller medvetet har förtigit om-

be-ständigheter varitsom av
få tillståndet.lydelse för att

Återkallelse får skeäven om
skäl,det finns andra särskilda

uppehållstillståndfrågai om
dock endast utlänningenom

har Sverige.inte in iännu rest
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arbeteKommitténs uppdrag och1

instans- och processord-Kommittén skall enligt direktiven överse
medborgarskapsärenden utredautlännings- ochningen i samt om

särskild utlännings-för ärenden enligt lagenbeslutsordningen om
i första handKommittén skall vidarekontroll bör ändras. göra en

Kommitténutlänningslagen.språklig och redaktionell översyn av
reglernafinns behov ändraskall med förtur utreda det attom av
falluppehållstillstånd, reglerna i vilkaåterkallelse up-omom av

ochutlänning i landetpehållstillstånd kan beviljas resten som
uppehållstillståndtidsbegränsademöjligheterna meddela näratt

identitet.sökanden inte kan styrka sin
sitt första sammanträde den 1997.Kommittén hade 5 mars

uppgift ställning till i vil-konstaterat dessKommittén har att taatt
få uppehållstillståndbör möjligtken utsträckning det attvara

skälet förefter inresan och därgrundval ansökan görssomav en
uppgiften församband medansökan familjeanknytning har ut-är

möjligheterna i s.k. anknyt-utredaredningen 1996:01A attatt
belastningsuppgifter i Sverige bosattaanvändaningsärenden om

ursprungligen skulle ha redovisatutredningen,Denpersoner. som
förlängd tid för sin redovisning.uppdrag har fåttsitt i 1997,mars

i nämnda del iredovisar därför inte sitt uppdragKommittén nu
delbetänkande.detta

höstenavsikt i delbetänkande 1997Kommittén har för att ett
gäller möjligheterna fåöverväganden detredovisa sina när att up-

Slutbetänkandet kommer lämnasefter inresan.pehållstillstånd att
våren 1998.

behandlaskommittén lämnardet delbetänkandeI översom nu
grundåterkallelse uppehållstillstånd på denendast frågorna om av

uppgifteroriktiga möjligheternautlänningen lämnat attsamtatt
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inte kansökandenuppehållstillståndtidsbegränsademeddela när
återkallelsefrågornanärliggandeidentitet.sin Destyrka avom

brottgrundutvisningfall ochuppehållstillstånd i andra avom
slutbetänkandet.ikommer övervägasatt
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Återkallelse2 uppehållstillståndav

nuvarande ordning-

Som underlag för sina överväganden redovisar kommittén här be-
stämmelserna för samtliga fall där uppehållstillstånd kan återkal-
las och reglerna utvisning grund brott.även Som inled-om av
ningsvis framhållits läggs förslag i delbetänkandet endast detnär
gäller återkallelse uppehållstillstånd grund oriktigaav av upp-
gifter.

2.1 Oriktiga uppgifter identitetenom

Enligt 2 kap. 9 § UtlL skall visering, uppehållstillstånd och ar-
betstillstånd återkallas utlänningen har lämnat oriktiga uppgif-om

Återkallelsesin identitet. skall dock inte ske det kanter om om
den oriktiga uppgiften inte har inverkat tillståndsbe-antas att

slutet eller andra särskilda skäl talar det.emotom
Denna bestämmelse infördes 1989 utlänningslag.årsgenom

Tidigare gällde uppehållstillstånd kunde återkallas grundatt av
oriktiga uppgifter identiteten i utsträckning åter-om samma som
kallelse kunde ske grund oriktiga uppgifter i andraav avseen-
den. hette dåDet "har utlänning fått uppehållstillståndatt en ge-

bättre vetande lämna oriktiga uppgifter eller svikligenatt motnom
förtiga vissa omständigheter, får tillståndet återkallas 1980 års
utlänningslag, 17 §. Motsvarande bestämmelse fanns också i

års utlänningslag.1954
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utlänningslag, 17 §. Motsvarande bestämmelse fanns också i
1954 års utlänningslag.

Utredningen för utlänningslagenöversyn föreslog i sitt be-av
Översyntänkande SOU 1988:1 utlänningslagen bestäm-attav

melsen återkallelse uppehållstillstånd utlänningen läm-närom av
felaktiga uppgifter sin identitet bordenat tvingande deigörasom

situationer, där visshet utlänningens identitet varit bety-om av
delse för tillstånd beviljats. Utredningen framhöllatt det blivitatt
allt vanligare utlänningar söker uppehållstillståndatt saknarsom
identitetshandlingar och falska uppgifter identiteten alltidatt om
torde lämnas uppsåtligen.

den efterföljandeI propositionen prop. 1988/89:86 uttalade
föredragande statsrådet stöd för utredningens förslag skärp-om en
ning reglerna återkallelse utlänningen lämnat oriktiganärav om
uppgifter sin identitet. Föredraganden framhöll denattom om-
ständigheten så många asylsökande saknade identitetshand-att
lingar allvarligt problem för de flyktingmottagandeett län-var
derna det gällde föranär rättvis flyktingpolitik. Föredragan-att en
den ansåg dock undantaget från huvudregeln återkallelseatt om
borde något vidaregöras vad utredningen föreslagitän och an-
förde s. 64:

Det kan dock enligt min menin inte uteslutas det kan före-att
komma situationer då beslutet skul ha blivit positivt ävene om an-
sökan gjorts med uppgivandeden identiteten. Bestämmel-rättaav

bör därför inne undantag återkallelse inte skall skeett attsen a
det kan den oriktiga giften inte inverkat fråganantas attom up
tillstånd skulle ha beviljats. För aterkallelse bör dockom inte, somföreslår,DO krävas utlännin har förstått den oriktigaatt atten

iften haft sådan inverkan. igtEn min mening kan det emeller-upp
tid andra situationeräven aterkallelse fram-attinnas som en
står mindre lämplig. Vad jag på fall där starka hu-tän ärsom er
manitära skäl talar för utlänningen de oriktigaatt trots att upp--gifterna inverkat frågan tillstånd likväl bör tillåtas vis-attom -i landet. Jag föreslår därför lagutredningenstas undantagsregelatt
kompletteras med bestämmelse denna innebörd.en av

Vid utskottsbehandlingen propositionen ansåg socialförsäk-av
ringsutskottet 1988/89:SfLJ19 med beaktande detatt ut-av-

enligt propositionen för underlåta återkallelseattrymme som gavs
propositionens förslag i denna del borde bifallas. Utskottets hem--

ställan inte enhällig. Reservanter från fp, vpk och ansågvar attmp
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gälla debestämmelser tidigare borde oavsettatt omsamma som
identiteten eller någonoriktiga uppgifterna omstän-avsett annan

dighet.

oriktiga uppgifterAndra2.2 än om

identiteten

ochUtlL får visering, uppehållstillståndEnligt kap. §2 10 ar-
har lämnat andrabetstillstånd återkallas utlänningen medvetetom

har förtigituppgifter sin identitet eller medvetetoriktiga än om
tillståndet.varit betydelse för fåomständigheter har attavsom

finns andra särskilda skäl tillfår också återkallas detTillstånd om
bara utlänningendet gäller uppehållstillstånd dockdet, när om

inte i landet.ännu rest
återkalla tillstånd för den medvetet lämnatMöjlighet att som

uppgifter funnits i tidigare utlänningslagar.oriktiga har Denäven
itillståndkompletterades bestämmelsen på såjanuari1 1976 sätt att

omständighet"svikligen förtigit"kunde återkallas någonäven när
arbetstillstånd gällde tillstånd kundebetydelse. Beträffande attav

särskilda skäl" för det.det fanns "andra Somåterkallas även om
tänkas föreligga iexempel andra särskilda skäl kundepå när togs

beviljats arbetstill-1975/76:18 exemplet någons. 141 attprop.
arbetskraftorganiserad överföring ochstånd inom förramen av

erbjudna anställningen. Möjlighetentillträtt densedan inte att
hänvisning till andra särskilda skälåterkalla tillstånd med ut-

utlänningslag till gällasträcktes 1980 års ävenatt uppe-genom
i lan-endast utlänningen intehållstillstånd, dock ännu restom

för detta anförde föredragande statsrådet idet. Som motiv prop.
skäl för återkallelse kunde föreligga det1979/80:96 93s. att om

förelåg.förutsättningarna för tillståndet inte längrevisade sig att
försiktig-enligt föredraganden användas medMöjligheten borde

sig möjlighetenInvandrarverket avsåg begagnahet och att avom
återkal-utlänningen fick delborde det ske sådant sättett att av

påbörjade till Sverige. Dettainnan han eller honlelsen ut-resan
1988/89:86 föredra-därytterligare i s. 63vecklades något prop.
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ganden tillade utlänningen vidtagit förberedelse för sinatt om
utflyttning omfattande borde tillståndet normalt inteartav mer
återkallas.

Bestämmelserna återkallelse grund andra oriktigaom av
uppgifter identiteten fördes i princip oförändradeän tillöverom
1989 års utlänningslag.

Återkallelse2.3 på grund upphördav

bosättning

Enligt kap.2 12 UtlL§ skall uppehållstillståndett permanent
återkallas utlänningens bosättning i Sverige upphör. Bestäm-om
melsen har varit i princip oförändrad sedan utlännings-1954 års
lag.

Inom lnvandrarverket f.n.pågår projekt med syfte iett att sam-
band med folkbokföringsmyndigheterna skapa bättre rutiner för att
konstatera bosättningen här i landet skall ha upphörtnär ochanses
för återkallelse bör ske. torde inte finnasDet anledning förnär ut-
redningen i detta skede behandla reglerna i kap.2 12att

Återkallelse2.4 på grund vandelav

Enligt kap.2 ll § UtlL gäller uppehållstillstånd, utlän-näratt ett
ningen har i landet, får återkallasrest

utlänningen bedriver sådan verksamhet kräverom som ar-
betstillstånd ha sådant tillstånd,utan att ett

utlänningen handlat på sådant det finns allvar-sättett attom
liga anmärkningar hans levnadssätt, ellermot

det med hänsyn till utlänningens tidigare verksamhet el-om
ler i övrigt kan han kommer bedriva sabotage, spioneriantas att att
eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat
nordiskt land.
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Återkallelse ske fråganenligt denna paragraf får endast harom
väckts innan utlänningen har varit här ibosatt år medtre uppe-
hållstillstånd.

Möjligheten återkalla uppehållstillstånd grund utlän-att av
ningens bristande vandel infördes år 1985 samtidigt densom nya
regeln infördes uppehållstillstånd för den beviljades till-att som
stånd för bosättning formskulle meddelas i ett permanentav up-
pehållstillstånd från början. Tidigare gällde tidsbegränsatatt uppe-
hållstillstånd regelmässigt beviljades under innanårett permanent
tillstånd beviljades. Tidsfristen för återkallelse från början ettvar
år. Vad ville uppnå motsvarighet till den prövningman var en som
tidigare skedde innan tillstånd beviljades efter år.permanent ett

Tidsfristen utsträcktes 1989 års utlänningslag till två år.genom
Bakgrunden den tidigare möjligheten till utvisningattvar
grund bristande vandel bort och allt-år ansågs dåtogs ettav vara
för kort tid för återkallelse eftersom det i princip inte tidigare
fanns någon tidsgräns inom vilken utvisning måste ske.

Tidsfristen utsträcktes ytterligare till år från den juli1 1995tre
i samband med skärpning flerapå punkter kraven heder-påen av
lig vandel. 1994/952179 anfördeI s. 27 regeringen attprop. up-
pehållstillstånd i praxis återkallats på grund utlänningens bris-av
tande skötsamhet endast i undantagsfall. berodde enligtDet pro-
positionen fickInvandrarverket kännedom sådanaatt om an-
märkningar först på stadium, ofta först efter tvåårstidensett sent

Ärendenutgång. denna tenderade därför bli långttyp att ut-av
dragna och ärendet klart för beslut förelåg ofta skälnär var som
talade återkallelse, exempelvis det rörde sig familjmot att om en
med barn fått stark anknytning hit längre tid isom genom en

skola.svensk Regeringen anförde vidare s. 51:
enli regeringens bedömningDet angeläget denna möj-är t att

lighet finns också kan tillämpas det äller utlänningarnäroc som
sk ldiga till mycket allvarlicgmiss ötsamhet detgjort utan att

ärför igger domstol delat beslut utvisning. Iöre ett av me om
till utvisningsutredningen emellertid regeringen imotsats anser

likhet med många remissinstanser reglerna för återkallelse inteatt
bör återspe lin förutsättningarna för tillstånd. För attvara en av

beviljat uppehål stil stånd skall återkallas måste krävas betyd-ett
ligt allvarligare anmärkningar utlänningens skötsamhet ochmot
hederlighet vad krävs för det första tillståndet skallän attsom
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Återkallelse börvägras. således komma i frå endast utlän-a om
ningen dömts till fän elsestraff längd eller detett avsevärav om

föreligger igt konstaterade anmärkningar i frågaotvetyannars om
levnadssättet.

Socialförsäkringsutskottet tillstyrkte i sitt betänkande
l994/95:SfIJ16 regeringens förslag. Tillstyrkandet dock intevar
enhälligt. Mot skärpningen kraven hederligpå vandelav reserve-
rade sig fp, kd, och och utsträckningen tidsfristenmotmp v av
från två till år reserverade sig ochtre mp v.

Reglerna återkallelse uppehållstillstånd grund ut-om av av
länningens vandel får komplettering reglernases som en av om
utvisning på grund brott. Syftet det under den första tidenär attav

utlänningens bosättning här skall möjligt tillståndvägraav attvara
för fortsatt vistelse det finns allvarliga anmärkningar i frågaom

utlänningens levnadssätt anmärkningarna inte såäven ärom om-
allvarliga de lett till domstols beslut utvisning grundatt om av
brott.

2.5 Utvisning på grund brottav

Reglerna utvisning grund brott finns i kap.4 7 l0om av -
UtlL.

kap.Av 4 framgår7 § utlänning får Sverigeutvisasatt en ur
han eller hon döms för brott kan leda till fängelse ochettom som
det också i det enskilda fallet döms till straffsvårare böter.änom

Vidare krävs det antingen på grund gärningens beskaffenhetatt av
och övriga omständigheter kan utlänningen kommerantas att att

sig skyldig till fortsatt brottslighet här igöra landet eller brottetatt
med hänsyn till den skada, fara eller kränkning det harsom
inneburit för enskilda eller allmänna intressen så allvarligtär att
utlänningen inte bör få kvar. Det den domstol beslu-ärstanna som

i brottmålet också beslutar utvisning grund brott.tar som om av
följerAv 10 § domstol utlänningnär övervägeratt en om en

bör utvisas skall den hänsyn till utlänningens anknytning till detta
svenska samhället. Domstolen skall särskilt beakta utlänningens
levnadsomständigheter och familjeförhållanden hur längesamt ut-
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Sverigevistats i Sverige. utlänning vistats iIänningen har En som
åtaluppehållstillstånd sedan minst fyra årmed närpermanent

i Sverige sedan minst fem år, fårväcktes eller då bosattsom var
ifinns synnerliga skäl. medborgareutvisas endast det Förom en

skäl förnordiskt land gäller det krävs synnerliga ut-annat attett
utlän-nordbon bosatt här sedan minst två år.visning varit Ennär

före femton ålder och åtalkom till Sverige årsning närsomsom
fem får inte utvisas.väcktes vistats här sedan minst år

funnits i alla tidigareRegler utvisning grund brott haravom
flertal tillfällen.utlänningslagar reglerna ändrats vidäven ettom
särskilda kravetdet gäller hänsyn till anknytning infördes detNär

efter viss tids vistelse härsynnerliga skäl för utvisningpå genom
Årutlänningslag. infördes det absoluta förbudet1980 års 1985

före femton ålder ochutvisning den kommit hit årsmot av som
för iåtal väcktes vistats här minst fem år. tid vistelseDennärsom

vidSverige krävs för utvisning skall få tillgripas endastattsom
förlängdes den juli till fyra respektive femsynnerliga skäl 1994l

år tidigare två respektive år.mot tre
det vilken betydelse anknytning till Sverige skall hagällerNär

avgörande frågan utvisning och innebörden begrep-vid av om av
anförde"synnerliga skäl" i detta sammanhang regeringen ipet

följande:1993/94:l59 bl.a.s. 15prop.
sådan brottsli hetutlänningen harAven ägnat att ut-förhållandenaom

i fråga kan i det ilda falletvisning kan komma ens
främst skäl inteändå sådana utlänningen humanitäraatt avvara

princip bör ändras. Domstolarna bör därförbör utvisas. Denna inte
bedömning utvisnin skallfortsättningsvis göraäven en av om un-

utlänningensmed hänvisning till personliga för ållanden.derlåtas
bedömning bör utlänningensångspunkten vid dennaUt vara so-

och bindnin den medför till förhållandena icia situation de ara
änningens Sverige.Sverige eller med andra ord anknytning tillut

Anknytningen har ivetvis också samband med den tidett som
eftersom de sociala bindnin till för-utlänningen vistats är, arna

i allmänhet blir starkare efter and.hållandena här i landet
anknytningen till SverigeBedömningen bör, såsom redan nuav

utifrån sammanvägning vad käntsker, ärgöras ut-av som omen
förhållanden levnadsomständigheter,länningens personliga såsom

familjeförhållanden, vistelsetid i Sverige och eventuella kvarva-
hemlandet. utlänningen har familj här torderande band till Att

betydelsefullregelmässigt innebära anknytnin till lan-nästan en
svenska medborgare eller isärskilt de anhöriga bottdet, är arom
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Sverige avsevärd tid. Familjens övriga medlemmar kan oftaen
drabbas i lika hög grad den dömde den splittringsom enom av
familjen avlägsnandet kan innebära. ärskilt bör barns behovsom

kontakt med sina föräldrar beaktas och det bör exempelvis inteav
komma i fråga utvisa barn under år har sina för-att ett arton som
äldrar i Sverige. Aven arbetsförhållanden, bostadsförhållanden
och social anpassnin faktorer bör inverka prövningen.ärlärt som

utlänningen harAtt sig det svenska språket ytterligareär en
faktor talar för han eller hon har etablerat sig i landet.attsom

De nuvarande bestämmelserna utlänningen mycketettsom er
starkt skydd utvisning efter viss vistelse här i landet byg-mot s

antagandet utlänningen då blivit integrerad i det svenskaattger
ället. ----Regeringen kan i och för sig instämma i utredning-sam

uppfattning de absoluta tidsgränserna i kap.4 10 § andraattens
stycket UtlL kan framstå stelbenta och det ligger tillnäraattsom
hands föreslå domstolarna i stället anförtrosbör med be-att att att
aktande samtliga omständigheter bedömningöraav en av om
utlänningens anknytning till Sverige har sådan styrka elleratt an

Åhon, brottsligheten, skall få kvar i landet. andra si-trots stanna
dan har den gällande ordningen fördelen tämligen starktatt ettnu
skydd utvisnin uppkommer för utlänning har vistats imot en som
vårt land viss minstInte humanitära skäl vi detatten av anser.viktigt det i finnsnågot skede punkt där utlänning skallär att en en
ha känna trygghet i Sverige vilkarätt omständigheteratt oavsett

aktualiserar frågan avlägsnande. utlänningEn enligtett ärsom om
gällandeordnin förbehållen sådan trygghet kravet påen genom
synnerliga skä i ka" 4 l0 § UtlL. Enligt vår uppfattning bör

.denna konstruktion behå las. Som Röda korset föresla bör dock
tidsgränsen förlängas så den knyter den dånärmareatt an en
utlännin uppfyller kriterierna för naturalisation enligt lagen6 §

1950:3 2 svenskt medborgarskap medborgarskapslagen. Viom
öreslår därför tidsgränsen förlängs så utlänningatt att en som

dömts för brott och vid tiden för åtalets väckande vistats isom
Sveri med ehållstillstånd sedan minst fyra år ellerpermanente upseganå varit bosatt här minst fem år får utvisas endastsom om

finnsdet synnerliga skäl. Någon ändring den betydelseav som
synnerliga skäl fått i rättspraxis inte avsedd.är

Vad skall synnerliga skäl för utvisningutgörasom anses av
vistatsden här viss tid har vid flera tillfällen prövatssom av

domstolen.Högsta Utvisningsutredningen har i sitt delbetänkande
SOU 1993:54 Utvisning på grund brott redovisat dessa avgö-av
randen under åren 1980 1993. framgårDet redovisningen attav-

alltiddet fråga bedömning i det enskilda fallet därär om en en
avvägning sidanmellan å brottets svårighetsgrad och ris-görs ena
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ochtill Sverigeanknytningsidanandraoch denåterfall åken för
förhållanden.svenskaanpassning till

1996höstenRiksdagsbehandlingen2.6

1996/97:25propositionenbehandlingenmedsambandl av
socialförsäk-perspektivi globaltmigrationspolitikSvensk tog

antal1996/97:SfU5betänkandei sitt även ettringsutskottet upp
grunduppehållstillståndåterkallelserördemotioner avavsom

bl.a.anfördeidentiteten. Utskottetfrämstuppgifteroriktiga om
f:följande s. 56

uppehållstill-får sittdeförha förståelsekanUtskottet att som
orik-påföljdkraftigalltföråterkallat dettastånd enavensomser

landetivistatsdesynnerhetidentitet, i ängeuppgifttig omom
situa-svårkomma ibarnfamiljer kanSärskiltsig här.och rotat en

stiftarenhemlandet.forna Latill detåtervändade måstetion när
andetilför delämnaförutsett detta ämockså öppethar attgenom
talarskäsärskildatillståndetåterkallaintemyndi heterna att om

harförarbetenEnligt lagens attangettset.emot som exem
i lan-utlänningen bör åforskäl talarhumanitärastarka stannaatt

denärenden 24i enskildaavgörandeni någraRegerin hardet. en
skäl förhumanitärastarkavägledning föroktober i år närämnat
fall harföreligger. tvåSveri Ikvar ibarnfamiljer fåatt stanna e
de levtSverigeanknytningha så starkbarnen attansetts genom

stridaskullegrundskola detförskola ochtid och gått ihär lång att
famil-avvisabarnens bästaochkravhumanitetens attmotmot

bedömningengjortfall har eringentill hemlandet. atterna l ett re
starkainte hari verigevistelsensåär att sammaungaarnen

tid de haftunder denfall barnenidelse ochbet attannatett uppe-
hemlandetperioder ilångasåstillstånd i Sverige bott atthål
svenskaanknytnin till detha starkarekanintebarnen sam-anses

återkallasallenbådahemlandet. detill Ihället än uppe-senare
statsrådetanförtill beslutenkommentarhållstillstånden. I en

skalltill barnets bästabarnkonventionens hänsynSchoriPierre att
beto-inblandade.där barn Hanavgörandenmycket i ärväga tungt

betydelsefullsärskiltsituationbarnens närockså äratt mannar
ärende.skälen ide humanitäraskall bedöma ett

utlän-tillämpasavseddalreglerUtlänningslagens är attas
skydd här.därför de behöverSverigesökt sig tilningar attsom

tillämpasreglernauppfattning angelägetenligt utskottetsDet attär
urhol-inte trovärdighetenlikformi såochrättvistå sätt atttett draâbar skyddsbehövande.andra Bestäm-och detta i sin turas

utformatshar ocksåuppehållstillståndåterkallelsemelserna avom
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så de skydd till dem oriktideatt trots ettattger som, upp låestämmeidentitet, behövt skydd uppehållstillståndnär gavs. -förockså häns till det skulleandeutrymme nstaserna ger om
strida humanitetens krav tillståndet. finnsaterka Detmot att

detta anledning bestämmelserna och enligt vadövertrots att se
utskottet erfarit kommer regeringen den kom-frågan iatt ta upp
mande parlamentariska rättsprocessutredningen.

Med det citerade uttalandet bifall tillavstyrkte utskottetnu mo-
tioner någon form preskriptionstid för återkallelseom av av uppe-
hållstillstånd grund oriktiga uppgifter identiteten.av om
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överväganden

flera skälDet mycket angeläget identiteten i möj-är störstaattav
utsträckningliga kan klarläggas för dem beviljas uppehålls-som

tillstånd i Sverige. Problemet med oklar identitet gäller i huvudsak
asylsökande, eftersom tillstånd i princip inte beviljas grund av
anknytning för den inte kan styrka sin identitet. identi-Attsom

inte kan klarläggas för asylsökandemånga allvarligtärteten ett
problem, eftersom det finns risk för tillstånd kan beviljas föratt
dem kommit hit helt andra orsaker asylskäl. mins-Detänsom av
kar möjligheterna föra rättvis flyktingpolitik innebäratt atten som
de har skyddsbehov enligt utlänningslagen får tillstånd.som

felaktig identitet skapar också problem förEn många indivi-
den. kan medföra stark känslaDet otrygghet ständigtatten av
tvingas ljuga och känna rädsla för bli avslö-är att attom vem man
jad. några kan det leda till svåra psykiska problem.För kanDet
också bli problem för den vill återförenas medstora som senare
någon släkting. lyckas med detFör måste antingen avslöjaatt man
sig med risk för tillståndet återkallas eller också fortsättaatt att
ljuga. Problem blir det också det aktuellt söka svensktnär är att
medborgarskap, eftersom medborgarskap i princip inte beviljas for
dem inte kan styrka sin identitet.som

Regeringen har i proposition 1996/9725 understrukit vikten av
asylsökandes identitet kan fastställas. Som uttryck för detatt ett

har, efter förslag i propositionen, utlänningslagen ändrats så detatt
från den januari obligatoriskt förl 1997 asylsökande lämnaär att
fingeravtryck och fotografi. förhar gått kort tid for detDet att nu
skall meningsfyllt söka någon utvärdering dessagöraattvara av
lagändringar. Sannolikt kommer dock bestämmelserna finger-om

förstavtryck få någon effekt sedan det inom EU pågå-störreatt
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europeisktkonventionslutförts medende arbetet ett systemen om
fingeravtryck.asylsökandesför utbyte av

asylsökandes identi-utgångspunktoch viktigsjälvklarEn är att
klarläggas innanutsträckning möjligt skalli såtet stor uppe-som

uttryckt det bättrebeviljas. Enkelthållstillstånd är satsaatt resur-
beviljasinnan tillståndklarlägga identitetensöka än attattser

misstänkasfall där det kanför utredatvingas avsätta attresurser
erfarit läggerEnligt vad kommitténfelaktigt beviljats.tillståndatt

tidi-ned betydligtInvandrarverket i dagockså änstörre resurser
den janu-asylsökandes identitet. Från lsöka klarläggapå attgare

bilaga med åt-antagit instruktion 2har verketari 1997 etten
skallhandläggningsplanbl.a. innebärgärdsprogram gö-att ensom

tillfredsställelsemedKommittén hälsarvarje asylärende.iras upp
kvalitetssäkringsprogramantagit dettaInvandrarverketatt som

rättssäkerhet i asyl-därmed ökadutredningar ochbättreinnebär
instruktionentillbilagaåtgärdslistaärenden. Enligt utgörsomen
utlänningensförsöka utredavikt vidsärskild läggasskall att

innefat-ochfyrtio möjliga punkteridentitet. Listan änupptar mer
bl.a.tar

bagagebeslut visitering av0 om
språkanalys
fmgeravtryckskontroll

kontroll isökanden förskriftligt medgivande från annat
land

skolabostad, arbetsplats,telefonnummer tilladresser och
anhörigauppgifter om

immigrationsmyndigheterländerskontroll via andra
viseringsansökningarkontroll av

kontroll via flygbolag
problemframhållits, särskiltInvandrarverket harFrån ut-ettatt

ellervarifrån detfrån länderkommerdem ärgörs mersomav
fö-därföroch detfå fram några handlingaromöjligtmindre attatt

iden-möjlighet styrkasjälva inte harrekommer attatt personerna
detsådana fall kanskulle vilja det.de Ititeten hur göraängärna

gjortsuppgivna identiteten dengodta dennödvändigtbli att om
fullo styrkt.tillsannolik den ärutan attmen
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skallidentitetendet bedömsexempelvisfall,vissal när att
lämpligtutredning, kan detytterligarefastställas efterkunna vara

uppehållstill-tidsbegränsatkortareavvaktan det beviljai på ettatt
Huvud-redan i dag.lnvandrarverketharsådan möjlighetstånd. En

skall beviljasuppehållstillståndvisserligenregeln är permanentatt
dennaför bosättning här. Närtillståndför den fårfrån början som

iregeringenframhöll emellertidinfördes år 1985regel prop.
alltidtidigarelnvandrarverket liksom1983/842144 s. 88 att

uppehållstill-tidsbegränsatutfärdaväljaborde frihetha ettatt att
Någonsig här.bosättatill utlänningstånd attäven avsersomen

bevilja tidsbegränsatfördärför intelagändring krävs att uppe-
fastställas.inte kanidentiteteni vissa fallhållstillstånd när

redan in-lnvandrarverketutredningsrutinerförbättradeDe som
asylsökandes fm-utbyteEU-samarbeteoch utbyggtfört ett om av

betydligtaktualiserasi framtideninnebära detgeravtryck bör att
grundvaluppehållstillstånd beviljatsfall i dag därfärre än av

und-helt skulle kunnaidentiteten.uppgifter Attoriktiga manom
framti-kommer irealistiskt.fall dock inte Detvika sådana ävenär

iden-skäl, vill dölja sinolikafinnas rättaden att som, avpersoner
uppgiftergrundval felaktigabeviljatstillstånd ändåtitet. Om av

möjligheti dag finnasdet liksomidentiteten, måste attom
samhälls-allahuvudprincip inomtillståndet.återkalla Det är en

biståndeller någotfått förmånden någonområden att genomsom
eller kanmiste förmånenfelaktiga uppgifter kanlämnaatt om

felaktiga uppgifternadebiståndetbetala tillbakatvingas när upp-
dagas.

långt-emellertid fåuppehållstillstånd kanåterkallaAtt ett mer
de flesta andraenskilde inomför denkonsekvensergående än om-

omständigheter isamtligadärför angeläget ären-råden. Det är att
kommitténsåterkallas. Enligttillståndetbeaktas innandet upp-

ledning förtillräckligregleringen intenuvarandefattning denger
alltför tolkning.förochtillämpningen snävutrymme enger

bör beaktassärskiltomständighetergäller vilkadetNär som
vaddelvis sökas imening ledningkommitténsenligtkan som

rimligt det iintegrund brott.vid utvisning Detgäller är attav
uppehållstillstånd där-återkallafall skall möjligtvissa ettattvara
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för utlänningen lämnat felaktiga uppgifter sin identitet,att om om
det inte skulle möjligt i situation utvisa denattvara samma som
begått framgåttbrott. Som redogörelsen för nuvarandeett grovt av
ordning skall utvisningvid på grund brott hänsyn till utlän-tasav
ningens anknytning till det svenska samhället. Därvid skall sär-
skilt beaktas utlänningens levnadsomständigheter och familjeför-
hållanden hur länge utlänningen vistats i Sverige.samt

fördel lösningEn med skisserats också praxisär atten som nu
då kan utvecklas med beaktande den praxis Högsta Dom-av som
stolen redan lagt fast i fråga utvisning grund brott. Vidom av
återkallelse uppehållstillstånd måste vidare beaktas denav nya
portalparagrafen i kap. UtlL,l 1 § innebär särskild hänsynattsom
skall till barnets bästa.tas

Mot ovanstående bakgrund kommittén särskild hän-attanser
skall till följande omständigheter vid övervägandetassyn av om

uppehållstillstånd bör återkallas.ett

Barn

Efter ändring i utlänningslagen den januaril 1997 innehåller 1
kap. UtlLl § bestämmelse i fall barn särskiltröratt etten om som
skall beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt
barnets bästa i övrigt kräver. bestämmelsenDen gäller självfallet

vid återkallelse uppehållstillstånd. praxis har särskildäven Iav
hänsyn tagits till barn gått i skola här eller deltagit i skol-som som
förberedande verksamhet. i skola harEtt år därvid i regelpar an-

böra medföra barnet och dess föräldrar bör få här,setts att stanna
såvida inte andra omständigheter funnits med i bilden. förarbetenI
till bestämmelserna utvisning på grund brott vidaresägs attom av
det inte bör komma i fråga utvisa barn under åratt ett arton som
har sina föräldrar här. bör givetvisDet gälla också vid återkallelse

uppehållstillstånd, det i den situationen tordeävenav om vara
mindre vanligt det kan bli aktuellt återkalla tillståndet föratt att
barnet inte för dess föräldrar.men
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ibästabarnetsutvecklingochhälsatill barnets samtHänsyn
tillvid återkomstenförhållandenockså barnetsinnebärövrigt att

bedömningen.iland kan vägasannatett

Släktanknytning

utlänningensbeaktassärskiltskallgrund brottutvisningVid av
barnfamiljersjälvfallet såvälgällerfamiljeanknytning hit. Det
bestämmel-tillförarbetenensamstående. Iochbarnlösa parsom

omständighetendengrund brott attutvisning sägs attavsen om
bety-innebäraregelmässigt tordefamilj härharutlänningen en

svenskaanhörigadelandet, särskiltanknytning till ärdelsefull om
tid.Sverige långbott ieller harmedborgare

beror själv-familjeanknytningtillmätasskalltyngdVilken som
land. OmiSverigesläktanknytning såväl ifallet annat ensom

och saknari Sverigeoch syskonföräldrarexempelvis harperson
starkt talaromständighetdethemlandet,anhöriga i ärnära somen

utlän-gälleruppehållstillstånd. Detsammaåterkallelsemot omav
medborgaresvenskmed någoneller sambogift ärningen är som

aktuelltdet inteuppehållstillståndhar ärmedeller någon somsom
återkalla.att

i övrigtLevnadsomständigheter

brottgrundutvisningbestämmelsernatillförarbetenl avom
och socialbostadsförhållandenarbetsförhållanden,ävensägs att

utlän-prövningen. Attinverkabörfaktoreranpassning är som
ytterli-enligt förarbetenaspråketsvenskasig dethar lärt ärningen

i lan-etablerat sighon harhan ellerförtalarfaktor attsomgare en
det.

återkallelsevidbör beaktasNyssnämnda faktorer även av up-
betydelseofta inte fådockpehållstillstånd. tordeDe somsamma

intei regelutlänningeneftersombrottgrundutvisning påvid av
uppehållstill-återkallelsefråganlängehär såvistats när avom

stånd tas upp.
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hänsyn skall till arbetsförhållandenAtt enligt tidigare för-tas
arbeten rörande utvisning grund brott, torde ha sin grund iav

utlänning anställning regelmässigt fått störreatt en genom en an-
knytning till svenska förhållanden kontakter med arbets-genom
kamrater och ökad kunskap förhållanden.svenska Det-genom om

gäller dock inte bara den anställd denocksåär utansamma som
deltagit i svenskstudier eller andra studier eller arbetsmark-som

Ävennadspolitiska åtgärder. arbete Företagare, t.ex.som egen
hantverkare, måste jämställas med anställning gällerdetnär an-
knytning till Sverige. ocksåHänsyn måste tilltas personom en
varit oförskyllt arbetslös stått till arbetsmarknadens förfo-men
gande och olika sökt komma i det svenska samhället.sätt

Längden vistelsen i Sverigeav

Enligt 4 kap. 10 § UtlL skall domstolen beakta längden utlän-av
ningens vistelse i Sverige vid överväganden utlänningav om en
bör utvisas. vistelsetiden skall förarbetenAtt beaktas bygger enligt
till bestämmelsen på antagandet utlänningen efter viss tids vis-att

i landet blivittelse här integrerad i det svenska samhället.
Längden vistelsen bör beaktas vid återkallelseävenav av uppe-

hållstillstånd. blir också följd fakto-Det tidigare nämndaatten av
beaktas. Vilken betydelse skall längdläggas vid vistelsensrer som

bör emellertid bero också under vilken period livet ut-av av som
vistatslänningen här. Vistelsetiden har rimligen betydelsestörre

det gäller kommit hit i år, skaffat signär en person som unga en
utbildning här och sedan förvärsarbetat eller i fall tillståttvart ar-
betsmarknadens förfogande. den vistats här underFör som en se-

period livet delen sittoch levt liv istörre ett annatnare av som av
land har vistelsetiden i sig inte betydelse.samma

Humanitära skäl

förarbeten tillEnligt bestämmelsenuvarande återkallelseom av
uppehållstillstånd vid uppgifteroriktiga identiteten bör åter-om
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kallelse starka humanitära skäl talar för utlän-inte ske när att
ningen bör tillåtas här. fullständig uppräkningNågonstanna av
vad kan humanitära skäl inte sig möjlig ellerutgöra ärsom vare
lämplig. Vad anförts särskild hänsyn till barn, tillsom ovan om
släktanknytning i Sverige, utlänningens levnadsomständigheter
och längden former humanitäravistelsen här olikautgörav av
skäl. humanitära omständigheterMen skäl kan sådanaäven vara

i övrigt enligt praxis kan grunda till uppehållstillstånd.rättsom

Sammanvägning omständigheterav

Enligt förarbeten till bestämmelserna utvisning grundom av
brott bör bedömningen anknytningen till Sverige utifrångörasav

sammanvägning käntvad utlänningensären av som om person-
liga förhållanden såsom levnadsomständigheter, familjeförhållan-
den, vistelsetid i Sverige och eventuella kvarvarande band till
hemlandet. Sammanvägning samtligaEn omständigheter börav
självfallet vid återkallelse uppehållstillstånd.göras även av

Vid sammanvägning olika omständigheter måste ocksåen av
beaktas det finns särskilda skäl talar för återkallelseattom som
skall ske. Vad nedan anförs vad kan utgörasom om som synner-
liga skäl för återkallelse uppehållstillstånd för den vistatsav som
här i fem år självfalletmåste beaktas också det gäller dennär som

här kortare tid.vistats

Hinder verkställighetmot

Enligt kap. 12 UtlL skall, fråga4 § avvisning ellernär ut-en om
visning hänsyn till utlänningen på grund utlän-prövas, tas om av
ningslagens bestämmelser verkställighet inte kan sändas till ettom
visst land eller det finns särskilda hinder avgö-mot attom annars
randet verkställs. bestämmelse kommer i gällaDenna praktiken att

vid återkallelse uppehållstillstånd, eftersom beslutäven av om
återkallelse och beslut utvisning regelmässigt meddelas samti-om
digt. Om det endast kan konstateras den uppgivna identiteten äratt
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felaktig den identiteten inte kan klarläggasrätta torde verk-men
ställighet i regel inte möjlig. Det då heller inte menings-ärvara
fullt återkalla uppehållstillståndet.att

Strängare krav för återkallelse efter viss tid

Enligt kap.4 10 § UtlL gäller utlänning vistats i Sve-att en som
rige med uppehållstillstånd sedan minst fyra år åtalpermanent när
väcktes eller då bosatt i Sverige sedan minst fem år fårsom var
utvisas endast det finns synnerliga skäl. utlänningEn komom som
till Sverige innan han eller hon fyllde femton år och åtalnärsom
väcktes vistats här sedan minst fem år får inte utvisas.

Den s.k. utvisningsutredningen föreslog dessa tidsgränseratt
skulle bort. I 1993/94:159 instämde regeringentas i och förprop.
sig i utredningens uppfattning tidsgränsema kunde framståatt som
stelbenta och det låg till hands föreslånära domstolarnaatt iatt att
stället borde anförtros med beaktande samtliga omständig-att av
heter bedömninggöra utlänningens anknytning tillen av om
Sverige hade sådan styrka han eller hon, brottsligheten,att trots

Åskulle få kvar i landet. andra sidan hade enligt regeringenstanna
den gällande ordningen den fördelen tämligen starkt skyddatt ett
uppkom för utlänning vistats här viss tid. minstInteen som en av
humanitära skäl det enligt regeringen viktigt det i någotattvar
skede fanns punkt där utlänning hade känna tryggheträtt atten en
i Sverige, vilka omständigheter aktualiserat fråganoavsett som om
avlägsnande.

minstInte vad uttalats i förarbeten till bestämmelsernasom om
utvisning på grund brott talar för motsvarande bestäm-attav en
melse bör finnas vid återkallelse uppehållstillstånd.även Det ärav

humanitära skäl viktigt utlänning efter längre tids bo-attav en en
sättning i iSverige normalfallet kan känna trygghet här och inte
behöver känna för inte längre få kvar. kanDet ocksåatt stannaoro
tänkas bidra till några efter tid vågar träda fram under sinatt en

identitet. En tidsgräns börrätta dock inte absolut. Fall kangöras
förekomma där det undantagsvis kan rimligt utlänningenattvara
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fårinte kvar han eller hon haft uppehållstillståndstanna trots att
längrehär tid. likhet med vadI gäller vid utvisningen som

grund brott bör därför gälla uppehållstillstånd får återkallasattav
utlänningen vistats här längre tid endast det finnsom en om syn-

nerliga skäl för det.
Synnerliga skäl kan här inte få innebörd vid utvis-samma som

ning grund brott. Vid utvisning grund brott kan ettav av
synnerligt skäl för utvisning exempelvis utlänningenattvara

fördömts mycket brott. Synnerliga skäl för återkallelseett grovt
uppehållstillstånd däremotmåste få begränsad inne-av en mera

börd. Ett synnerligt skäl kan exempelvis utlänningen vis-attvara
serligen haft uppehållstillstånd och varit folkbokförd här imen
realiteten vistats i något land under långa perioder och där-annat

fåttför inte någon anknytning hit. synnerligtEttnärmare annat
skäl kan utlänningen har uppehållstillstånd också i någotattvara

Ävenland och verkställighet kan ske till det landet. andraannat
udda situationer kan tänkas.

detNär gäller den tid skall ha gått för synnerliga skälattsom
skall krävas för återkallelse, kommittén jämförelse kanattanser

dels med tidsgränserna för synnerliga skäl vid utvisninggöras
grund brott, dels med kvalifikationstiden för svenskt medbor-av
garskap.

Vid utvisning på grund brott gäller, tidigare nämnts, attav som
synnerliga skäl krävs utlänningen åtal väcktes vistats inärom
Sverige med uppehållstillstånd i minst fyra eller dåårpermanent

bosatt här sedan minst fem år. den femårsgränsenI räk-var senare
då vistelse här med tidsbegränsat uppehållstillstånd,ävennas
det tillståndet legat till grund för folkbokföring, tillståndt.ex.om

med uppskjuten invandringsprövning. räknasDäremot inte tidsbe-
gränsade uppehållstillstånd inte grundat folkbokforing, t.ex.som
kortare uppehållstillstånd för besök.

enligt kommitténDet rimligt ha tidsgräns, där all denär att en
tid utlänningen vistats i Sverige med uppehållstillstånd räknas

däremot inte vistelse här tillstånd. Tiden bör samtidigtutanmen
enkel beräkna och framgå direkt lagtexten. syftenaDeattvara av

uppnås tiden uttrycks "vistats här med uppehållstillstånd".om som
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Även vistelse här med exempelvis kortare uppehållstillstånd för
besök kommer då räknas in. utlänningen haft tidsbegränsatHaratt
uppehållstillstånd, bör något avbrott i vistelsen här med uppehålls-
tillstånd inte föreligga länge ansökanså förlängt tillståndanses om

innan tiden för tidigare tillstånd löpt Vad hind-getts sagtsut. nu
självfallet inte förlängt uppehållstillstånd denvägrasattrar som

endast haft tidsbegränsat uppehållstillstånd, exempelvis gäst-en
studerande. då inte frågaDet någon återkallelse. Underär om
vilka tider utlänningen haft uppehållstillstånd framgår Invand-av
rarverkets register.

Med tidsberäkningden föreslås bör tidsgränsen eftersom nu
vilken det bör krävas synnerliga skäl för återkallelse inte sättas
alltför kort. sammanhanget ocksåI måste beaktas kommitténsatt
lagförslag innebär återkallelse grund oriktiga uppgifterpåatt av

behandlaskommer i paragraf, vad de oriktigaatt oavsettsamma
Återkallelseuppgifterna kan därför komma aktualiserasavsett. att

i fall där de inledande uppehållstillstånden medbeviljatsäven
uppskjuten invandringsprövning och där de oriktiga uppgifterna

den anknytning utgjort grund för tillståndet. tids-Enavsett som
fyra år skulle därmed innebära skälsynnerligagräns tre att-

skulle krävas i vissa fall för haftdenäven permanentsom uppe-
hållstillstånd endast kort tid, kanske under år.etten

tidigare framhållitsSom det humanitära skäl viktigtär attav en
efterutlänning längre tids bosättning kan känna trygghet ihären

landet och inte behöva sig för inte längre få kvar.att stannaoroa
Tidsgränsen bör därför inte heller alltför lång. Kvalifika-vara
tionstiden för svenskt medborgarskap i normalfallet fem år.är
Kommittén anförtsbakgrund vadmot attanser som enav ovan
lämplig avvägning skalldet krävas synnerliga skäl förär attatt
återkalla uppehållstillståndet för den vistats här årfemänsom mer
med uppehållstillstånd.

Någon fullständig parallell kan, det gäller återkallelsenär av
uppehållstillstånd, inte dras med de särskilda utvis-reglerna om

grund brottning den kommit hit före femton ål-årsav av som
i vissader och fall innebär absolut förbud utvisning.ett motsom

flestaallra kommit före femton detDe hit års ålder har gjortsom
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tillsammans med föräldrar och eventuella syskon. förbudEtt mot
utvisning skulle då kunna innebära tillstånd heller inte skulleatt

återkallas för föräldrarkunna och syskon i fall inte detnär ärvart-
fråga ingår i familjegemenskap. De sär-om personer som samma
skilda hänsyn enligt skall till barn och till dentassom ovan som

utbildningfått sin här innebär vidare det sällan blir aktuelltatt att
återkalla uppehållstillstånd för kommit hit före femtonnågon som

ålder och vistats femårs här år. Någon motsvarighetänsom mer
till bestämmelserna utvisning på grund brott denom av av som

hit förekommit femton års ålder därför varken lämplig ellerär
nödvändig det gäller återkallelse uppehållstillstånd.när av

Uppehållstillstånd "skall" återkallas "får"eller
återkallas

gäller bestämmelsernaNär det återkallelse uppehållstill-om av
stånd och utvisning på grund brott används omväxlandeom av
uttrycken får återkallas och skall återkallas. utlänningensHar
bosättning i landet upphört skall tillståndet återkallas enligt kap.2

självklart här12 Det skall använda ordet skall efter-är att man
det regel undantag. uppehållstillstånd fårEtt åter-är utansom en

kallas utlänningen lämnat felaktiga uppgifter i något annatom
avseende i fråga identiteten. Tillståndet får också återkallasän om

grund utlänningens bristande vandel och utlänning fårav en
utvisas grund vissa brott. dessa fall används fårItyperav av
eftersom det inte fråga några ovillkorliga regler och avsik-är om

olika faktorermånga skall vid avgörandeär vägasten att om
utlänningen skall tvingas lämna landet.

det gäller återkallelse grund oriktigaNär uppgifterav om
identiteten ianvänds 2 kap. 9 uttrycket skall.§ Att ordet skall an-

i det lagrummet inte likavänds självklart eftersom detär är en re-
gel med vissa i lagtexten begränsade undantag. Detän ärom en- -
allmänt vedertagen princip det gäller lagtext skall inte börnär att
användas det måste förses med flera undantag eller be-om om en
dömning flera olika omständigheter måste Kommitténsgöras.av
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lagtexten flera olika omständig-förslag innebär det i attatt anges
uppehållstillstånd skallskall vid avgörandeheter vägas ettom

fårparagrafen bör därför uppehållstillståndåterkallas. I attanges
återkallas.

Återkallelse uppgifterpå grund andra oriktiga änav
identitetenom

aktualiseras fråganförslag kommittén lagtMed de ävenovan om
enligt kap. dvs.återkallelse uppehållstillstånd 10 § UtlL,2 närav
uppgifter sin identitet.utlänningen lämnat andra oriktiga än om

behandlades alla fall återkal-utlänningslag1989 årsFöre av
Återkallelseuppgifter i paragraf.lelse grund oriktigapå sammaav

identiteten bröts ochgrund oriktiga uppgifter togsutom uppav
utlänningslag huvudsakligen därförparagraf i årsi 1989egenen

återkal-använda ordet skall ville markera attatt attgenomman
kommittén föreslårlelse skulle huvudregeln. När attnuvara

båda fallen finns heller inga0rd, får, skall användas isamma
grund oriktigastarka skäl för behandla återkallelse påatt av upp-

bedömningi olika paragrafer. Härtill kommergifter två att samma
svenska samhället och tillutlänningens anknytning till detav

fallen. Reglerna återkal-humanitära skäl bör i bådastarka tas om
uppgifter börlämnat oriktigagrund utlänningenlelse attav

därför föras i lagrum.ettsamman
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Författningskommentar4

den allmänna motiveringenSom i bör återkallelseangetts av uppe-
hållstillstånd på den grund utlänningen lämnat oriktiga uppgif-att

behandlas i paragraf. föreslagna kap.Den 2 9 §ter motsvararen
därför nuvarande kap. bestämmelser kom-2 9 och l0 §§. Samma

således gälla de oriktiga uppgifternaatt oavsett avsettmer om
identiteten eller någon omständighet.annan

första stycket de oriktiga uppgifterna skall ha läm-I attanges
medvetet. subjektiva rekvisitet kommer därför gällaDetnats att

de oriktiga uppgifterna identiteten. Utredningennäräven avsett
Översynför utlänningslagen i sitt betänkandeansågöversyn av av

utlänningslagen eftersoml988:l detta rekvisit onödigtatt var
enligt falsk uppgiftutredningen identiteten alltid tordeen om
lämnas uppsåtligen. torde visserligen gälla för de allra flestaDet
fall. Undantag kan dock tänkas, föräldrar för skyddat.ex. att att ett
barn från förföljelseetnisk dolt den identiteten för barneträtta
långt före ankomsten till Sverige. subjektivaDet rekvisitet kan
därför få betydelse i enstaka fall där de oriktiganågotäven upp-
gifterna gällt identiteten.

medvetet förtigit omständigheter betydelse förAtt någon av
tillståndet torde knappast kunna uppgifter identiteten. Detavse om
får därför praktisk betydelse endast förtigandet andranär avsett
uppgifter, sökanden har gällande tillstånd i någott.ex. att annat
land.

Andra stycket helt andra stycket i 2 kap. 10motsvarar
Tredje stycket i huvudsak medDetär stämmer överensnytt.

vad gäller vid utvisning grund brott enligt 4 kap. 10 §som av
första Ytterligare omständighet beaktasstycket. skallen som an-
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dock, nämligen det i övrigt föreligger starka humanitärages om
skäl.

Fjärde stycket också Det delvis den bestäm-är nytt. motsvarar
melse finns i kap.4 andra stycket10 § UtlL. Som iangettssom
den allmänna motiveringen kommer dock synnerliga skäl häratt

begränsad innebörd vid utvisning grund brottänmeren av
enligt kap.4 10
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Reservation

HelenaIsaksson fp,Sten Geer v, LenaDeav

och Ragnhild Pohanka mpKarlén kd

efter vilken det krävstill det införs tidsgränsVi positivaär att en
medde-återkalla upphållstillståndsynnerliga skäl för ettatt som

oriktiga uppgifter ellermedvetet lämnatutlänningenlats, atttrots
betydelse för till-omständigheter varitmedvetet förtigit avsom

majoritet står bakomfem år, utredningensståndet. Tiden, an-som
förflera skäl lång.ser av vara

iverkliga vistelsetiden Sve-Vi vill särskilt understryka denatt
betyd-ofta kommerfrågan återkallelse väcksrige när att varaom

här med uppehålls-tid utlänningen vistatsligt längre denän som
in-Sverige under avsevärd tidkan ha vistats itillstånd. Han/hon
författats, dvs. utgångspunktenbeslut uppehållstillståndnan om

tidsberäkningen.
och anlägger därmedMajoriteten föreslår fem år strängareett

förgrund brott, där tidsgränsenvid utvisningsynsätt än syn-av
uppehållstillstånd.fyra mednerliga skäl årär permanent

naturalisationmedborgarskapförvärv svensktFör genomav
för flyktingarfem hemvist i Sverige,krävs enligt huvudregeln års

vil-hemvist. Tidpunkten frångäller krav på fyra årsoch statslösa
för ansökannormalfallet dagenken hemvisttiden räknas iär om

kvalifikationstiden för svensktinnebäruppehållstillstånd. Detta att
föreslårtidsvillkor majoritetenmedborgarskap kortare detänär

återkallandeskall gälla förför krav synnerliga skälatt av uppe-
hållstillstånd.

Återkallelse vandel får väckas endast in-grund bristandeav
uppehållstillstånd i år.bosatt medutlänningen har varit trenan
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bedrivagäller bl.a. utlänningen kan kommaDetta antas att sa-om
underrättelseverksamhet Sverigebotage, spioneri eller olovlig i

absolut.eller nordiskt land. Treårsgränsen ärannat
för främja integrationen i Sverige bådehar betydelseDet attatt

trygghet i sin livssituation. Uppslitandeoch barn kan kännavuxna
beträffande utlänningar länge varit väl in-återkallelseärenden som

tegrerade i vårt samhälle kan medföra toleransen ochatt engage-
för andra minskar hos allmänheten.manget
bakgrund vad vi anfört tidsgränsenhär harMot attav anser

synnerliga skäl till vistelsetid i Sverige medför bör årssättas tre
uppehållstillstånd.
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Särskilt yttrande

fp, Helenav, IsakssonSten Geer LenaDeav
PohankaKarlén kd och Ragnhild mp

och viktigdelar majoritetens uppfattning självklarVi ut-att en
utsträckninggångspunkt asylsökandes identitet i såär att stor som

Invand-skall klarläggas innan uppehållstillstånd beviljas.möjligt
avseende bilaga till be-rarverkets instruktion i detta läggs som

utredningentänkandet. Vi inte det lämpligtär taratt attanser
ställning till eller refererar godtyckligt valda delar in-denna av

till bilagan hade varit sinstruktionen. klar hänvisningEn mer
plats.
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Utdrag kommitténs direktivur

instans- ochNy processordning vid Dir.
tillämpning utlännings- och 1997:20av
medborgarskapslagstiftningen visssamt

utlänningslagenöversyn av

Beslut vid regeringssammanträde den 30januari 1997

Sammanfattning uppdragetav

parlamentariskEn kommitté skall ställning till utlännings-ta om
och medborgarskapsärenden skall i tvåpartsprocess ochprövas om
prövningen skall domstolar, domstolsliknande ellergöras av organ
renodlade förvaltningsmyndigheter. Frågan prövningstillståndom
för överklagande skall därvid uppmärksammas liksom möjlighe-

vissa utlänningsärenden i snabbprocess.avgöra Kom-terna att en
mittén skall utreda beslutsordningen för ärenden enligtäven om
lagen särskild utlänningskontroll bör ändras. Kommittén skallom

i första hand språklig och redaktionell utlän-göra översynen av
ningslagen så lagens struktur blir tydligare och överskåd-att mer
lig. Kommittén skall förturmed utreda behov finns ändringom av

reglerna återkallelse uppehållstillstånd, reglerna iav om av om
vilka fall uppehållstillstånd kan beviljas utlänning iresten som
landet och möjligheterna meddela tidsbegränsade uppehållstill-att
stånd intesökanden kan styrka sin identitet.när
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Återkallelse uppehållstillståndav

åter-uppehållstillståndskallutlänningslagenEnligt kap. 9 §2 ett
identi-sinuppgifteroriktigahar lämnatutlänningenkallas omom

skäl talarÅterkallelse särskildainte skedockskall mottet. om
sinuppgifteroriktigaandra änutlänning lämnatdet. Har omen

En-enligt kap. 10återkallas 2uppehållstillståndetfåridentitet
bl.a.återkallasuppehållstillståndfår vidare§ligt 2 kap. ll ett om

levnadssätt.utlänningensanmärkningarallvarligadet finns mot
väcktsharÅterkallelse fråganske endastfår dockenligt § om

uppehållstillstånd.år medhär ivarit bosattutlänningeninnan tre
möjligheternagällerdetskillnaderklarafinns således närDet
paragraferna.olikaenligt deuppehållstillståndåterkalla ettatt

medjämförasuppehållstillstånd kanåterkallelseförReglerna av
kap.4grund brott. Avutvisninggäller vidde regler avsom

domstolutlänningslagen framgår överväger10 § att om ensomen
till utlän-skall hänsynbrottgrundutvisas påutlänning bör taav

skallDomstolensamhället.svenskaanknytning till detningens
ochlevnadsomständigheterutlänningenssärskilt beaktadärvid

ivistatsutlänningen harhur längefamiljeförhållanden samt
medi SverigevistatsutlänningSverige. permanentEn uppe-som

varitellerväcktesåtalminst fyra århållstillstånd sedan när som
det finnsendastfår utvisasminst fem årsedanhärbosatt syn-om
utlänningkap. 10 §gäller enligt 4skäl. Vidarenerliga att somen

ochfyllde femton århon närhan ellerSverige innantillkom som
inte får utvisas.fem årminsthär sedanväcktes vistatsåtal

möjligtfall kandet i vissasåledesinnebärreglerDessa att vara
lämnatutlänningoch utvisauppehållstillståndåterkallaatt en som

skulledet inteidentitetsinuppgifteroriktiga trots att varaom
här ihan eller hongrundpåutvisamöjligt attatt avpersonsamma

brott.tillskyldiggjort siglandet grovtett
särskiltbetänkandehar i sittSocialförsäkringsutskottet upp-

uppehållstillståndåterkallelsebestämmelsernamärksammat avom
identitetsinuppgifteroriktigasökanden lämnatgrund att omav
asylreg-utlänningslagensframhållerUtskottetl996/97:SfIJ5. att
Sverigetillsökt sigutlänningarpåtillämpasavseddaler är att som

detvidareUtskottet uttalarskydd här. ärde behöver attdärför att
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angeläget reglerna tillämpas rättvist och likformigtatt sättett
så inte trovärdigheten urholkas och detta i sin drabbar andraatt tur
skyddsbehövande. Utskottet påminner den nuvarande be-attom
stämmelsen för hänsyn till det skulle stridautrymme att tager om

humanitetens krav återkalla tillståndet detmot att attmen anser
ändå finns anledning bestämmelserna.överatt se

Oklar identitet

2 kap. utlänningslagenAv 2 § framgår uppehållstillstånd kanatt
antingen i form tidsbegränsat uppehållstillstånd ellerettges av

uppehållstillstånd. Huvudregelnpermanent är att permanentsom
uppehållstillstånd beviljas tillstånd för bosättning i Sve-när ges
rige. denDet myndighet beviljar uppehållstillståndär som som
också tillstånd skall beviljas tidsbegränsat elleravgör om som

uppehållstillstånd. Så har exempelvis tidsbegränsatpermanent
uppehållstillstånd beviljats i vissa fall sökanden inte kunnatnär
styrka sin identitet. sittI yttrande Flyktingpolitiska kommit-över
téns betänkande förde Invandrarverket fram tidsbegränsatatt
uppehållstillstånd regelmässigt borde beviljas i de fall sökanden
inte kan styrka sin identitet. Regeringen delar i propositionen
Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv prop. 1996/97:25
inte lnvandrarverkets uppfattning och pekar bl.a. på huvudre-att
geln enligt kap.2 9 § utlänningslagen uppehållstillstånd skallär att
återkallas sökanden lämnat oriktiga uppgifter sin identitet.om om

sitt betänkandeI propositionen anför socialförsäk-över
ringsutskottet med tidsbegränsade uppehållstillståndatt ett system

identiteten oklar kan förbättra handlägg-när är sättett attvara
ningen utlänningsärenden. Utskottet därför det finnsattav anser
skäl frågan l996/97:SfIJ5.närmare övervägaatt

Förtursjirågor

Kommittén skall med förtur bestämmelserna återkal-överse om
lelse uppehållstillstånd och därvid särskilt denövervägaav om nu-
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hänsynstagande tilltillräckligt förvarande ordningen utrymmeger
åter-taladet enskilda fallet kanhumanitära skäl ide attmotsom

särskiltKommittén skall vidarekallelse sker. överväga reg-om
utformasfall börolikauppehållstillstånd ilerna återkallelse avom
levnads-utlänningensdet klart framgårlikartat och så attattmer

beaktas vidskallhärlängden vistelsenomständigheter och av
inteellertillståndet skall återkallasbedömning samt omav om

utlänningensedanför återkallelseskäl skall krävassynnerliga va-
tid.rit bosatt här viss

utsträckning det böri vilkenställning tillKommittén skall ta
ansökangrundvaluppehållstillstånd påfåmöjligt att av envara

familjean-ansökanskälet föroch därefter inresan ärgörssom
skyndsamt. Enligtfråga skall utredasknytning till Sverige. Denna

reglernaUtlänningsnämndengenomförtsutvärdering äraven som
anknytning enligtgrunduppehållstillstånd efter inresan avom

oklara.och utlänningslagen2 kap. § b §5 5
uppehålls-tidsbegränsadeställning tillskallKommittén ta om

styrkainte kannormalfallet sökandenmeddelas itillstånd bör när
tidsbe-tidutreda för hur långKommittén skallsin identitet. även

fall.sådana Detuppehållstillstånd meddelas ibör ärgränsat av
i såidentitet kan klarläggasvikt asylsökandes storstörsta att om-

återkallelsereglernamöjligt. ändringfattning En avav omsom
utsträckningi vilkenaktualiseraruppehållstillstånd översyn aven

läm-sökandenmeddelasuppehållstillstånd börtidsbegränsade när
uppgifter sin identitet.oriktiganat om

direktivUtredningstid och generella

sinaekonomiska konsekvenserredovisa allaKommittén skall av
förslagen skulleutsträckningfinansiering i denförslag samt ange

dockutgångspunkt skallutgiftsökningar.innebära En attvara
för jämförbarnuvarande kostnaderöverskridakostnaderna inte får

och flyk-utgiftsområde Invandrarevolym inom 8verksamhet och
tingar.
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utredningarandra pågåendesamråda medKommittén bör
gällerområdet.migrationspolitiska Detoch sär-det integrations-

medborgarskapsvensktlagenkommitténskilt översyn av omom
dom-årsske med 1995skall ocksåSamråd1997:04.In

stolskommitté Ju 1995:05.
samtligatillkommittédirektivengällerkommitténs arbeteFör

regio-redovisningangåendesärskilda utredareochkommittéer av
offentligadir. 1992:50,konsekvensernalpolitiska prövaattom

jämställdhetspolitiskaredovisadir. 1994:23,åtaganden attom
konsekvenserredovisadir. 1994:124konsekvenser attsamt om

dir.arbetetbrottsförebyggandedetbrottsligheten ochfor
1996:49.

april 1998.den 30 DeslutredovisasUppdraget skall senast av-
den 30redovisasmed förtur skallutredasskallsnitt senastsom

april 1997.

Utrikesdepartementet
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Åtgärdslista asylärendeförBilaga 3 ett





Bilaga 2 49
STATENS INVANDRARVERK GDIPROTOKOLL NR 15/95

Praxisenheten UTLÄNNINGS-1996-12-18
ocn
5150130120412.
SKAPS-ÃRENDEN

INSTRUKTION

om

HANDLÃGGNINGSPLANER IASYLÃRENDENINDIVIDUELLA

Bakgrund:

Verket har åretunder utvecklat kvalitetssäkringsprogram.ett
Kvalitetssäkringeninnebär .varje fårasylärende individuellatt en
handläggningsplan.I planen allade viktiga åtgärdernoteras som man
bedömerbör vidtas i ärendetsHandläggningsplanenupprättasgemensamtav
handläggarenoch beslutsfattareni ärendet,Som vidstöd upprättandet finns

åtgärdslista omfattar åtgärderalla möjliga igott ären som ettsom som
asylärende.

En grundläggandetanke i kvalitetssäkringsprogrammet SIV skallär att vara
lärandeorganisation.Det främjas densamverkan skall skemellanen av som

handläggarenoch beslutsfattareni ärendet. fullständigEn asylutredningbör
såtidigt möjligt. individuellEn handläggningsplangöras som som

efter âtgärdslistakommerupprättats koncentreraatten gemensam
utredningsåtgärdernatill tidigt skede asylprocessenoch främjaett av en
enhetlighandläggning asylarenden.av

Se bilaga "kvalitetssäkringPM iäven asylärenden"om

Kvalitetssäkringenkan sammanfattasi åtgärdrätt skall rättatt göras
vidsätt rätt tillfälle.

INSTRUKTION

individuellEn handläggningsplanskall for asylärende.varjeupprättas

Handläggningsplanenskall medbifogad blankett 2bilagaupprättas
åtgärdslistastöd bifogad bilaga 3.av

instruktion i krañDenna träder den ljanuan 1997.

Lena Häll Eriksson
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STATENS INVANDRARVERK 1996-10-23 Bilaga
Huvudkontoret
Praxisenheten

KVALITETSSÄKRING ASYLPRÖVNINGENI

BAKGRUND

l Uppdraget

fåttPraxisenhetenhar i uppdrag direktionen framatt taav
kvalitetsindikatorer i asylprövningsprocessen. hittaUppdraget attvar
någramätpunkter skulle indikera har bildatskvalitet. arbetsgruppEnsom

frånmed regionernaoch TM.representanter

består åtgärderIndikatorer egentligen olika i asylprocessen.av
sådan någotArbetsgruppen indikator oftast sadeupptäcktesnartatt en

kvaliteten åtgärden Indikatorerenbart vidtagenellerärutanom om
frågorna åtgärden påinte varit gjord sätt ochrätt, rättsvarar om

vid språkanalystillfälle. En skulle exempelviskunnarätt vara en
indikator. kan dock hagjorts onödigt i handläggningen.KanskeDen sent

undermåligden kvalitet och hade inte behövt Trotsgöras.rentavvar av
åtgärd slutligahar gjorts och vid tillfälle kan deträtt rätt sättatt rätt

Ävenbeslutet fel. åtgärd tillfällefel har gjorts fel vid felsättvara om
kan beslutet visar komplexiteteni kvalitetsmätning.Dettarätt.vara

Frågan kvaliteten måstesåledesangripassäkerställandet annatom av
måsteVid diskretionärprövning alltid bedömningsätt. göras.en en

Diskretionär prövning innebär myndighetspersoninom vissaatt en
etter förekommandefall foromdöme ochgränser prövar avgör varteget

sig. vill lagstiftningen de grundläggandeelementeniDet belysersägaatt
asylprövningen. får framDetaljerna denenskildetjänstemännenkomma
till professionellrättstillämpning förarbeten,praxislagar, ochgenom av
SlV:s regelverk.

2 Förslaget

åstadkommaFör hög kvalitet krävs inte minst tydlig ochatt en en mer
åtgärderplaneradstyrning de skall vidtagasi asylärende.ettav som

Arbetsgruppenföreslår därför varje ärendeskall ha individuellatt en
handläggningsplanoch planen det instrumentäratt styrsom
handläggningen.Handläggningsplanenskall ledatilldessutom närmareett
samarbetemellanbeslutsfattare handläggare.Till vidoch stöd

åtgärdslista.upprättandet handläggningsplanenfinns skallDenav en
åtgärderde kan aktuella i asylärende,upptaga ettsom vara

centrala,regionalaDet och lokala utvärderingsarbetetskall kopplatvara
till användandet individuella handläggningsplaner.Planernaär ettav av
underlagenvid utvärderingama. ingårI kvalitativ utvärderingen en
bedömning/analys åtgärder.förslag tillsamt
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Migrationspolitiska3 propositionen

innehållermångaPropositionen forkapitel betydelse kvaliteten i ettav
Propositionenasylärende. individen i dvs rättssäkerhetsätter centrum,

förhållningsätt denenskildeoch asylsökandenkap. 10.3.mot
muntligPropositionen handläggningoch aktivareäventar ettupp

beslutsfattaresamarbetemellan och handläggaregenom
beslutsfattamärvaroi bland trovärdighetsärendenkap. 12.3.annat

propositionenVidare omständigheternai utlänningsärendebetonar att ett
såbör myndigheten tidigtklarläggas utredning ettav genomnoggrann

stadium tillgängligamöjligt, dvs metoder kontakter börochatt tassom
tillvara och kap. fastslårpropositionenutvecklas 12.7, Slutligen
hänsynstagandet bästatill barns kap. 14.2.

4 Rättssäkerhet

En rättssäkerhandläggning ärenden grundenför verksamhetSIV:sarav
mångtydigt svårdeñnierat. stårRättssäkerhet och förDetär att

rättstillämpningen följa de fundamentala förskall reglerna rättsstatomen
legalitet, likforrnighet objektivitetoch konsekvens ochsamt

ocksåförutsebarhet. vissaRättssäkerhetinnebär krav förfarandet,
beslutsunderlaget beslutsfattandet. ställer huroch Dessutom denkrav
myndighetenbemötersökandenm.tl. snabbhet,diarieföring,som

Mångaöppenhetoch tillgänglighet. dessarättssäkerhetskravärav
följandeuttryckta i förvaltningslagense och i och i7 FörvLexv

författningar.andraförvaltningsrättsliga

Någonnäraliggande kvalitet.Begreppeträttsäkerhet mycket begreppetär
låterentydig avgränsning begreppen sig emellertid inte göras.av

något alltid kvalitet.Rättssäkerhet dock är överordnatär som

5 Allmänna kvalitetskrav

länderdokumentationOmvärldsanalysskall välförvaltad börEngöras.
finnas. och nätverk viktiga för kunskapsinhämtande.Interna ärexterna

tillgångbeslutsfattare till alla relevantalagarHandläggareoch skall lätt ha
förordningaroch SIV:s regelverk och handbok.samt

hög kompetenshospersonalen väsentligför kvaliteten. godEn Enär
lagstiftningkunskap relevant och praxis nödvändig.ärom

områdenKompetensutveckling skekontinuerligt. Viktigabör är ex.
minderåriga,utredningsteknik särskilt utredning av

beslutsmotiveringar,bevisvärdering,föredragningsteknik,offentlighet/
LMA-frågor utbildning i informationsteknologi.sekretess, och

Beslutsfattare handläggare tillgång till handledning.och skall ha
tydlig organisationmedklara ansvarsområden ytterligareEn är en

förutsättning för kvalitet.hög

Frågor kompetensutvecklingbör lyftas fram i VP.om
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II. BESKRIVNING AV KVALITETSPROGRAMMET

Samverkanl

I lärandeorganisation dialogenmellanmedarbetarnaviktig.är Ien ett
asylärende det i forsta handbeslutsfattarenär och handläggarensom
disponerarhandläggningenskvalitet. Genom varje asylärendeskall haatt

individuell handläggningsplankrävs samarbetemellannäraen ett
beslutsfattarenoch handläggaren.

En samverkanmellansamtligapersonalkategorier någonharsom
delaktigheti hanteringen de asylsökande förutsättning for godärav en
kvalitetsutveckling.

2 Den individuella handläggningsplanen

Handläggningsplanen det centralai kvalitetsprogrammet.Varje ärendeär
unikt till sinkaraktär och kräver därförär individuellen

handläggningsplan.Handläggningsplanenskall innehålla åtgärderde som
for tillfället de viktiga infor inästaman anser stegvara

handläggningsprocessen.Planenskall därför kompletterasså någotfort
vikt inträffat i ärendet.Beslutsfattarenoch handläggarenutarbetarav

planeni samråd.

Handläggningsplanen det instrument handläggningenforär styr attsom
säkerställa åtgärd, pårätt vidrätt sätt rätt tillfälle. Ur handläggnings-
planenskall kunnautläsasvilka handläggningsåtgärder vidtagits ochsom
varfor. Vid oklar identitet åtgärdslistan åtgärder.möjliga Deexv anger

bedömsrelevantai det speciellaärendetantecknasi handläggnings-som
planen.När asylsökandehar bakgrundbörengrupp engemensam
åtgärdernai dessaärendeshandläggningsplanersamordnasexv familj,en

flyktingbåt.en

Handläggningsplanen inte diarieföring ellerersätter registreringannan
måste Planenhör dock till dossiennaterialetgöras.som ärmen

arbetsmaterialfram till slutligt beslut i ärendetdäreñer planenär en
allmänhandling.

Handläggningsplanen också utvärderingsunderlag.är Beslutadeett
åtgärderjämfores meddet material finns i dossieren.som

Åtgärdslistan3

Åtgärdslistan stöd i åtgärdervalet iär handläggningsplanen.Listanett av
skall förteckning åtgärdermöjliga i ärende.över Detsessomen ärett
lagar, förarbeten praxisoch SIV:s regelverk vägledningforsomger om,
hur åtgärdenoch skallnär göras.

Åtgärdslistanmåste levandedokument åtgärderdär ,kanettvara nya
tillkomma och gamla bon. Listan inte fullständig.tas är m.a.o.
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UTVÄRDERINGm.

Handläggningsplanen åtgärdslistanoch kommer avgörandeatt vara av
betydelsei det centrala,regionalaoch lokala utvärderingsarbetet.En

måstesamverkan for undvikaske dubbelarbete.att

Vid diskretionârprövning tidigare intekan konstateratskvalitetenen som
måsteenkelt kvalitativ utvärderingEnmätas sätt. göras.ett

De utvärderingsmetoder kan användasär:som

dvs. utvärdering vad skett retrospektivasummativa, redanen av som-

pågåendekorrektiva, dvs. utvärdering händelseprospektivaen enav-

UTVECKLINGSMÖJLIGHETERIV. FRAMTIDEN -

finns föreslagetDet uppenbarasambandmellan SIV-tid och här
kvalitetssäkringssystem.SlV-tid i princip tid verketdenär som
forfogaf någotärendet inte andraskaochöver göra.väntar som

åtgärderHandläggningsplanemavisar vilka vidtagits inom SIV-bl.a. som
tiden. korrespondenskoder fastställsinom SIV-tidsprojektetDe som

till åtgärdslistan.vissdel med Mätpunkter kan sannoliktöverensstämmer
såvälhittas for interna tider.mätaatt externasom

ocksåkvalitetssäkringssystem förmodligen uttnyttjas forDetta kan
åtgärder handläggnings-beräkning ärendekomplexitet.Vidtagna iav

planen signaler komplexitet.ärendesettger om

kopplingar till handläggningstidOm säkerställerkvaliteten, harsystemet
och ärendekomplexitetligger till hands dessa storheterdet nära att tre

kan för resursberäkning.underlagäven utgöra

föreligga särskiltDe samband här bör utredasefter uppdragantyttssom
av GD.

kan åtgärdslistan.ListanHandboken struktureras sätt ärsamma som
förteckning åtgärderenbart handbokenöver ären men en

sammanställning de vägledandedokumenteninomstyrandeochav
området. bådade korresponderarkan dåOm lätt. bedömt attman man en
åtgärd listan relevant,i handbokenfmna anvisningar.är nämnareur

parlamentariskkommittéEn kommer processordningenforöveratt se
tillstânds-asyl-, och medborgarskapsärenden.Samverkanmellan

beslutsfattareoch handläggarefår framtidabetydelsevid eventuellstor ny
dåprocessordning beslutsfattarenkan uppträda part gentemotsom

sökandeni domstolsliknandeförfarande.ett



BHaga 2 55QSMEG Bllagaz.NVAAIRARVERK

HANDLÄGGNINGSPLANINDIVIDUELL ASYLÄRENDE

Dossnr.

Beslutsfattare:

Handläggare:

Datum
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STATENS INVANDRARVERK 1996- 2- 7 Bilagal l 3.

ÅTGÄRDSLISTA FÖR ASYLÄRENDEETT5.2

A. ASYLUTREDNING:

Allmänt1.
övergripandeplanering utredningenav-
varför vad, hur ochnär, vem--
landanpassadefrågor4-
följdfrågor-

förhållningssättvärdigt forhör/handläggaretik/etiskt--
förhör i krisav personer--
förhör bamav--
manlig eller kvinnlig utredare1-
bandupptagning--

inför utredningen12.Samtaletmedbeslutsfattaren

landproñlA-
inriktning--
landanpassadefrågor.-

praxis.3. Inhämtande länderkunskapochav

Ref-dess tidigare ansökan-4. och

inhämtning--

Asylutredningen

infonnation sökandensrättigheter och skyldigheterom--

muntlig enligt utredningsmall-
skiñlig-

personalia-

sökanden-

fullständigt namn-
tidigare namn-
födelsetid-
födelseort-
medborgarskap-

medborgarskap-
adress-
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språk eller fleraett--
religion/etnicitet-

landiUT annat-
yrke/försörjning-
utbildning-
militärtjänst- hemlandetsituation iekonomisk-
ñngeratryck-
fotografering-
passhandlingar-

äkta-
falsk-
saknas-
annat-

familj/släktingar-

föräldrar- make/maka/sambo/fastmö-
bam-
syskon- kulturanpassatsläktingarövriga-
medborgarskap- ovanståendeadresserfortidigareochnuvarande- landanpassatregistreringsbegreppochregistreringsort-

situationfamiljens- hushålIsgemenskap/beroendeforhållande-
tillstånd landi annat-

hälsotillstånd-
resväg-

utreseort-
utresebehandlad-
transitland och2 3-
färdsätt- i Sverigeankomstort-
uppehållunderresan-

passkontrollerharvilka passerats- -
passhandlingar- cardboardingresehandlingarbiljett,-
passagerarlista,bagagetag- finansieratshur resan-

tredje land"anknytningi-

oklaridentitetenutredning ärnär-

visitering bagagebeslutom av- från kroppsvisiteringprotokoll- språkanalysspråksebandinspelning sökandens ävenav- anhörigauppgiflerskolaarbetsplats,till bostad,telefonnummeradresser, samt om- UNHCRmedland ellerkontroll iforfrån sökandenskxiñlig medgivande tannat ex- identitetenstyrkahandlingarrelevantaoch översättningkontroll somuppgesav- hemlandethañ iidentitetshandlingarsökandenvilka- identitetshandlingaranskaffasökandeförsökerbegäranatt-
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sökanden sig blivit bestulen sinaidentitetshandlingarpolisanmälanom uppger-
referensdossierer-
landanpassadefrågor-
förberedelse frågornaav-
förklaring då sökandeninte kan svara-
upprepning fråganav-
anpassningtill sökandensutbildningsnivå,ålder, kön mm,-

frågoroch slutnaöppna-
fingeravtryckskontrollnordisk-

ñngeravtryckskontroll via Interpol-
ñngeravtryckskontroll i andrafall-
kontroll i andraländervia svenskbeskickning-
då fingeravtryck finns handlingkontroll den med lämnadeöverensstämmeratt
fingeravtryck
kontroll via andraländersimrnigrationsmyndigheteroch UNHCR-
kontroll fotokopior vissainrestaturistersav pass-
kontroll viseringsansökningarav-

sökningi STAMM-
kontroll passkopior inrestaturisterav-
ambassadvisering-

begäran ambassadenskickar viseringsansökningarforattom-
dentidsperiod undervilken det kan troligt sökandenattvara
beviljatsvisering

översändande fotografi till ambassadenfor kontroll blandav-
viseringsansökningama

äkthetskontroll handlingarav-

SKL-
vissa polisditrikt exvis Arlandastörre-

polisanmälan-

brukande falsk urkundav-
urkundsforfalskning-
missbruk urkundav-
brott utlänningslagenmot

underrättelsetill Rikskrim- SÄPOunderrättelsetill-
-jämförande analys fotografier via SKLav

textanalys-
språkanalys-
ambassadforñågan-
förfrågan till NGO:s-
åldersbestämning-
kontroll flygbiljettav-
kontroll via flygbolag-
passagerarlista-
flygbolagsfotokopia resehandlingav-
flygtidtabell-
flygbolgasunifonner och logotyper-
verkställighetsrapport-
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asylskäl
förberedelse- kontrollfrågor- frågorlandanpassade-
skyddsbehov- aktiviteterpolitiska- efterlysning-

trakasserier-
gripanden- övergrepp/tortyrfysiska-
domar- myndigheterbehandlingav- dokumentation- ochanhörigaförföljelse vännermot- justtill flyktenorsaken nu-

återvändandevidrisk- återvändaforfruktan att- tlyktaltemativinre-

Tolk

utredningmuntligvidtolk- tolkspråk- kvinnlig tolkmanlig eller- rättskompetensauktoriseradtolk med- tolkauktoriseradövrig- TÖI-testad tolk,- saknasTÖI kategoriernämndatillanmälan om-
tolketikens krav- utredningvidtolknärvaro-

Râttshjälp

behovsprövning-
biträdebeslutom-

biträdeval av-
forordnandet-
inlagetider- forvarvid- verkställighetomedelbarvid ev-

övriga falli-
kostnadsräkningen- fakturankontroll av-

godkännande- nedsättningbeslutom-

BEREDNING:B.

beslutsfattamärvaro-
UND-ATprövning av- beslutsfattarenavstämningmed- länderkunskapinhämtandeav- praxiskunskapinhämtande omav-
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översättning-
kompletterande utredningar-
kommunikation- SÄKkontakter med Rikskrim,externa-
PBR-slagning-
rapportering IV-avhoppom-

FÖREDRAGNINGC.
problemställning-
sammanfattning-
rättsutredning-
omständigheterna-
förslag till beslut inkl motivering-

D. BESLUTSUTFORMNING:

enhetlig utformning-
vem/vilka beslutet avser-
adress-
medborgarskap,språk-
offentligt biträde/ombud i förekommandefall-
valdsakenavser-
vilka tvångsåtgärder vidtagitssom-
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besvärshänvisning-
vilka fattat beslutetsom-
expeditionslista-
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bedömning åberopadede skälenav-

alla yrkandenbemötta-
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bevisning-
bevisvärdering-
bevisbörda-

the beneñtof the doubt-åberopaddokumentation-
värdering dokumentationenav-
redovisning utredningsåtgärderav-

sökandenidentitet inte styrkt skall dettaärom anges-
verkställighetsföreskriñ-
skrivet begripligtett sätt-
riktigt praxissynpunktur-

VÅRDNADSHAVAREE. BARN UTAN LEGAL

identitet tidigarese avsnitt-
barnets inställning i utredningen beaktande såvälmed asylskäl andraskäl for UTav som-
familjeåterförening och efterforskning därestgrund för föreliggerPUT inte och tillfälligt UT-
samordningmellanasylenhetoch mottagningsenhetunderhandläggningen-
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bamfrågor utredningenvidavseendesärskildkompetensmedhandläggare-
kvinnlig utredareellermanlig- utredningenvidochsärskildkompetensbiträde medoffentligt närvaro- utredningsmall"UNHCR" :s- sakkunigutlåtande-

medverkan NGOav- beaktatsbästahartill barnetsbelysning hänsynenmedbeslutsmotivering att- mognadålder ochtill barnetsmottagande medhänsynocheskortverkställighet -- verkställighetmedomedelbaravvisningbiträdevid- g bamfrågoravseendesärskildkompetensmedkompetensutveckling handläggarefortlöpande av-

FBARNIFAMILJ

avsnittidentitet tidigarese- andrasåvälasylskälbeaktandeolämpligt medinteutredningen dettainställning ibarnets är somavom-
forskäl UT

vårdnadshavarentillintressemotstridigaeventuelltålder och mognadochbarnets- ellerföräldernsföräldern, ihörsbarnet närvaro ensamtgenom- utredningenvidoffentligt biträdesnärvaro-
utredningsmall"UNHCR":s-

hälsotillstånd-
sakkunnigutlåtande- beaktatsharbästatill barnetsbelysning hänsynenbeslutsmotiveringmed att- bamfrågoravseendesärskildkompetenskompetensutveckling handläggarefortlöpande utanav- familjbarn iavseendeutredningav

ÅTERKOPPLINGG.

UN-beslutgenomgångav- genomgång verkställighetsrapportav-
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