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1 Inledning 
 

Möjligheten att lagligen begränsa en persons rörelsefrihet är en av de mest 

ingripande åtgärder som staten kan använda mot enskilda i Sverige.  Två former av 

tvångsmedel där personens rörelsefrihet begränsas i stor omfattning samtidigt 

som beslut om tvångsåtgärd måste fattas inom kort tid och på få grunder är 

häktning och förvar.  I fall av häktning och förvar är behörig beslutsfattare en 

förvaltningsmyndighet eller en domstol. I fall av häktning är domstol behörig 

beslutsfattare och i fall av förvar är det den myndighet som handlägger ärendet 

som är behörig beslutsfattare, vilket oftast är Migrationsverket. Men domstolarna 

och Migrationsverket är väldigt olika myndigheter med varierande möjlighet i 

praktiken att ställa krav på beslutsfattaren. Det har de senaste åren publicerats 

olika utredningar och rapporter som anmärker på kvalitén i Migrationsverkets 

förvarsbeslut och att detta äventyrar rättsäkerheten samt de förvarstagnas 

rättigheter, men det är ingen av dessa rapporter som belyser frågan om varför det 

finns brister i kvalité i besluten.   

Jag fick upp ögonen för detta ämne i samband med min första månad som 

nyanställd vid Migrationsverket. Jag och min kollega, en kollega som anställdes 

samtidigt som mig och som innehade en examen i sociologi, fick utreda, skriva och 

föredra förvarsbeslut. Inför det första beslutet fick vi en kopia av ett gammalt 

beslut som vi fick läsa igenom och sedan använda som mall när vi skulle utreda och 

skriva beslut i de ärenden vi tilldelats. Vi fick ingen ytterligare information om vad 

som kan konstituera ett förvar mer än det som grundat det tidigare beslutet vi fått 

och det var ingen som frågade oss om vi förstod lagen. Vi fick sitta tillsammans 

med en äldre kollega som hjälpte oss att formulera beslutet. Det var sedan även 

denne man som skrev under som beslutsfattare. Han hade inte heller någon 

juridisk utbildning men hade jobbat på verket under en längre tid. Det första jag 

fick göra var att hjälpa honom genom att rätta den mall han använde för att skriva 

beslutet, då jag upptäckte att han hänvisat till fel lagrum i denna.  

Förvar är en form av förvaltningsprocessrättsligt frihetsberövande och 

alternativt hade denna uppsats kunnat vara en jämförelse med annat 

förvaltningsprocessrättsligt frihetsberövande enligt till exempel lagen (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Skälet till att jag har valt att göra en 
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jämförelse med häktning är att både häktning och förvar av asylsökande är 

processuella säkerhetsåtgärder där det frihetsberövande beslutet fattas baserat på 

misstanke om att den som frihetsberövas hotar ett enligt lag skyddsvärt intresse. 

Ett ytterligare skäl till varför jag har valt att göra denna jämförelse är att förvar och 

häktning har stora likheter i genomförande, speciellt i de fall då en förvarstagen 

utlänning och en häktad person kan befinna sig i samma lokaler i samband med att 

en utlänning blivit placerad i kriminalvårdens lokaler, vilket redogörs för nedan. 1 

 

1.1 Frågeställning och syfte 
Jag vill genom denna uppsats belysa frågan om beslut om förvar av asylsökande 

genom att göra en rättslig jämförelse mellan förvar och häktning med fokus på 

beslutsfattandet. Jag ska utreda vem som får fatta beslut om förvar och placering 

av utlänning och hur detta påverkar kvalitén på besluten och användandet av 

instituten.  

 Syftet med denna uppsats är att utreda om reglerna rörande beslut om  

förvar borde ändras till att mer likna de regler som finns rörande beslut om 

häktning och i så fall hur lik lagregleringen borde och rent praktiskt kan vara.  

 Uppsatsen riktar sig i första hand till en person med juridisk kunskap men 

är skriven så att den även ska kunna läsas av till exempel myndighetspersonal som 

arbetar med dessa frågor.  

 

1.2 Disposition och metod 
Jag kommer nedan att presentera förvar, häktning och de olika alternativ som 

finns till dessa. Jag börjar med att i kapitel tre presentera de olika formerna av 

förvar, alternativ till förvar och möjligheten att placera en förvarstagen person i 

kriminalvårdens lokaler. Efter det, i kapitel fyra, presenteras de olika formerna av 

häktning samt alternativ till häktning. Under kapitel fem görs en kortare 

jämförelse mellan genomförande av förvar och häktning. Därefter, i kapitel sex, 

presenteras två olika rapporter som behandlar förvar i Sverige. I kapitel sju 

presenteras det betänkande som kom 2011, SOU 2011:17 Förvarsutredningen, och 

de slutsatser som presenterades i detta rörande beslut av förvar. Avslutningsvis, i 

1 Med utlänning avses en person som inte innehar svenskt medborgarskap. 
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kapitel åtta, kommer den reflekterande diskussionen där jag diskuterar 

utformningen av behörigheten att fatta förvarsbeslut idag och hur det påverkar 

kvalité på Migrationsverkets förvarsbeslut. I kapitel nio presenterar jag ett eget 

förslag på hur lagstiftningen rörande förvar borde ändras. 

 Metoden jag har tillämpat i skapandet av denna uppsats är att med hjälp av 

förarbeten och viss doktrin söka förstå instituten förvar och häktning. Jag har även 

studerat icke-juridiska rapporter för att lyfta diskussionen och försöka förstå 

problemen som kan uppstå vid beslutsfattande samt genomförande av förvar och 

häktning. Det kan vara av intresse för läsaren att veta att jag arbetat på 

Migrationsverket med att bland annat fatta förvarsbeslut och därigenom erhållit 

en stor del av den kunskap jag har om det praktiska förfarandet rörande beslut om 

och genomförande av förvar. 

 

1.3 Avgränsningar 
Jag kommer att avgränsa denna uppsats till förvar och häktning av vuxna då 

reglerna om förvar och häktning av barn skiljer sig åtskilligt från de rörande vuxna 

och uppsatsen i sådant fall skulle behöva vara betydligt mer omfattande. Jag 

kommer enbart att granska ärenden och beslut av förvar i de fall då 

Migrationsverket är handläggande och beslutsfattande myndighet.  Förutom en 

kort redogörelse i början av uppsatsen så kommer jag avgränsa mig från 

identitetsförvar samt utredningsförvar då dessa är förvarsformer där utlänningen 

har stor möjlighet att bryta förvaret genom att göra sin identitet sannolik eller 

medverka till utredningen av uppehållsskäl. Jag kommer att fokusera på 

verkställighetsförvar på grund av att denna form av förvar är avhängig 

Migrationsverkets eller mottagarlandets handläggning men även av den 

anledningen att verkställighetsförvar är den mest använda formen av förvar.  
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2 Principer för beslutande om förvar och häktning 
Som en gemensam grund för diskussionen kring förvar och häktning vill jag börja 

med att kort redogöra för de övergripande principer som ska användas då beslut 

om tvångsmedel ska fattas. 

Till att börja med finns grundregeln om att lagstiftning som ger staten 

möjlighet att frihetsberöva en enskild aldrig kan tolkas extensivt. Denna princip 

kan utläsas i 2 kap. 8 § regeringsformen (1974:152, RF) och art. 5 Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR). 

I praxis har tre allmänna principer utvecklats som ska användas vid 

beslutande om tvångsmedel. Dessa är ändamålsprincipen, behovsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. 2  Ändamålsprincipen innebär att en myndighets 

befogenhet att använda tvångsmedel är knuten till det ändamål för vilket 

tvångsmedlet har beslutats. Behovsprincipen innebär att en myndighet får 

använda tvångsmedel endast när det föreligger ett uppenbart behov. Principen 

innehåller även ett krav på att en prövning gjorts som visat att en mindre 

ingripande åtgärd inte är nog för att tillgodose behovet av åtgärden.3 Den sista 

principen är proportionalitetsprincipen som innebär att en tvångsåtgärd ska stå i 

rimlig proportion i art, styrka, räckvidd och varaktighet till vad som är syftet med 

åtgärden.4 Proportionalitetsprincipen är lagfäst både för beslut om förvar, i 

enlighet med 1 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716, UtlL) och för beslut om 

häktning, enligt 24 kap. 1 § tredje och fjärde stycket rättegångsbalken (1942:740, 

RB). Principen medför att tvångsmedel i fråga om omfattning, form och längd ska 

genomföras på ett så hänsynsfullt sätt som möjligt. Detta innebär bland annat att 

tvångsmedlet inte får kvarstå under en längre tidsperiod än vad som är nödvändigt 

för att uppfylla ändamålet. 

 När Migrationsverket fattar beslut om förvar är det bundet av dessa 

principer på samma sätt som domstolen när den fattar beslut om häktning. 

Principerna går mycket in i varandra och ska tillämpas parallellt. 

 

2 Prop. 1988/89:124, s. 26. 
3 Ekelöf III, s 48. 
4 Ekelöf III, s. 48 
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3 Förvarsregleringen 

3.1 Inledning 
Ett frihetsberövande är en djupt ingripande åtgärd i den enskildes liv och bör inte 

få förekomma i andra situationer än dem där det är absolut nödvändigt att hålla 

utlänningen i förvar. Med andra ord så ska förvar användas med restriktivitet.5 

Detta är en åsikt som återspeglats i flera av de olika utlänningslagarnas 

förarbeten.6  

Vid tillämpning av UtlL och särskilt för ärenden rörande förvar så ska 1 kap. 

8 § UtlL alltid beaktas. Som nämnts ovan innehåller paragrafen en 

proportionalitetsprincip som säger att lagen ska tillämpas så att en utlännings 

frihet inte begränsas mer än nödvändigt i det enskilda fallet. Bestämmelsen syftar 

enligt ordalydelsen framförallt till att skapa en värdegrund vid tillämpningen av 

reglerna om förvar och uppsikt. 

I Sverige har vi idag tre former av förvar i fall då den förvarstagne är över 

18 år. Dessa är identitetsförvar, utredningsförvar och verkställighetsförvar som 

finns i 10 kapitlet i UtlL. Jag kommer nedan att kort presentera de olika 

förvarsformerna.  

 

3.2 Identitetsförvar 
Enligt 10 kap. 1 § första stycket UtlL får en utlänning tas i förvar om dennes 

identitet är oklar vid ankomst till Sverige eller då denne söker uppehållstillstånd 

och personen inte kan göra sannolikt att den identiteten som uppgetts är riktig.  

Bestämmelsen tillämpas inte i de fall då utlänningens rätt att resa in i eller att 

vistas i landet kan bedömas ändå. Bestämmelsen innebär inte automatiskt att det 

krävs ett pass eller liknande identitetshandling för att styrka den påstådda 

identiteten utan identiteten kan göras sannolik även genom andra former av 

handlingar och i förarbetena betonas att bestämmelsen ska tillämpas med 

återhållsamhet.7 Identiteten kan styrkas till exempel genom att en annan person 

kan bekräfta utlänningens uppgifter, eller genom att utlänningens berättelse om 

vem han eller hon är samt förklaringen till varför denne saknar identitetshandling 

5 Prop. 1975/76:18 s. 37. 
6 T.ex. prop. 1981/82:146 s. 37. 
7 Prop. 1988/89:86 s. 96. 
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kan anses trovärdig.8 Det får anses tillräckligt om det med hänsyn till samtliga 

omständigheter kan bedömas vara till övervägande del sannolikt att utlänningen 

har den identitet denne påstår. 9  

Enligt 10 kap. 4 § tredje stycket UtlL får denna form av förvar inte pågå 

under en längre tid än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för att förlänga 

förvarstiden. Jag går nedan i kapitel 3.2 igenom vad som kan utgöra synnerliga 

skäl. 

 

3.3 Utredningsförvar  

Enligt 10 kap. 1 § andra stycket punkten ett kan en utlänning tas i förvar om det är 

nödvändigt för att kunna utreda utlänningens rätt att stanna i Sverige. Enligt 

lagstiftaren ska det föreligga mycket starka skäl för att ta en utlänning i förvar 

enligt denna bestämmelse. Som exempel ges de fall då utlänningen på något sätt 

aktivt försvårar utredningen.10 Det räcker alltså inte att myndigheten anser att det 

skulle underlätta utredningen att ta utlänningen i förvar. Det kan även bli aktuellt 

att ta en utlänning i förvar med stöd i denna bestämmelse om det inte varit möjligt 

att hålla ett utredningsförhör de första sex timmar som en utlänning får hållas kvar 

för utredning enligt 9 kap. 11 § UtlL. Det kan bli aktuellt om det till exempel är ett 

stort antal utlänningar som samtidigt ankommer till en ansökningsenhet.11 Enligt 

10 kap. 4 § första stycket UtlL får en utlänning som tas i förvar enligt denna 

bestämmelse inte hållas längre än 48 timmar och det finns inga möjligheter att 

förlänga förvarstiden. Denna förvarsform är alltså tydligt knuten till kraven på 

aktivt arbete hos Migrationsverket. 

 

3.4 Verkställighetsförvar 
Enligt 10 kap. 1 § andra stycket andra punkten UtlL kan en utlänning tas i förvar 

om det är sannolikt att denne kommer att avvisas eller utvisas enligt 8 kap. 2, 3, 6, 

8, 9, 10 eller 11 § UtlL. En utlänning kan även tas i förvar enligt samma punkt om 

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

8 Wikrén & Sandesjö s. 83. 
9 Prop. 1988/89:86 s. 174. 
10 Prop. 1988/89:86 s. 174 f. 
11 Prop. 1988/89:86 s. 175. 
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avvisning eller utvisning. För att kunna fatta beslut om förvar av en utlänning 

enligt dessa bestämmelser måste det utöver detta även finnas en risk att 

utlänningen bedriver brottslig verksamhet i Sverige, avviker från sin asylprocess, 

håller sig undan eller på annat sätt hindrar verkställigheten. Vid bedömning av om 

det finns en risk att utlänningen avviker får hänsyn endast tas till de i 1 kap. 15 § 

UtlL uppräknade grunderna. Dessa är om utlänningen tidigare har hållit sig undan, 

om denne har uppgett att man inte har för avsikt att lämna landet, uppträtt under 

falsk identitet, inte har medverkat till att utreda identitet, medvetet har lämnat 

oriktiga uppgifter, tidigare överträtt meddelat återreseförbud, har dömts för ett 

brott som kan leda till fängelse eller har utvisats av allmän domstol på grund av 

brott. Att på annat sätt hindra verkställigheten kan till exempel vara att vägra att 

medverka till att resedokument för utresa kan upprättas, att göra sig av med 

passhandlingar i samband med verkställighet eller att på annat sätt vägra att 

samarbeta.12  

Enligt 10 kap 4 § andra stycket UtlL får den som hålls i verkställighetsförvar 

inte hållas i förvar en längre tid än två månader om det inte finns synnerliga skäl 

för en längre tid. Finns synnerliga skäl får utlänningen hållas i förvar i tre månader, 

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

utlänningens bristande samarbete eller att det tar tid att införskaffa nödvändiga 

handlingar för att genomföra en verkställighet så får utlänningen hållas upp till och 

med 12 månader i förvar. Som nämnts ovan så kommer jag att gå igenom vad som 

kan utgöra synnerliga skäl enligt UtlL i kapitel 3.2.  

2012 införlivades Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/115/EG av 

den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för 

återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, 

det så kallade återvändandedirektivet, i svensk rätt. Före återvändandedirektivets 

införlivande såg tidsfristerna för förvar annorlunda ut, jag kommer nedan under 

kapitel 3.8.1 att närmare redogöra för direktivet och dess påverkan på de svenska 

förvarsreglerna. Enligt återvändandedirektivet artikel 15.1 så ska 

verkställighetsförvar vara under en så kort tid som möjligt. Det får endast fortgå 

under den tid som förberedelserna för avlägsnande pågår och genomförs med 

rimliga ansträngningar.  

12 Rättsdatabasen Karnovs lagkommentar 10:1 st. 3 UtlL, kommentar nr. 352. 
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Har utlänningen utvisats på grund av brott enligt beslut av domstol och 

beslut om förvar tagits rörande personen får denne enligt 10 kap. 4 § tredje stycket 

UtlL inte hållas i förvar längre än två veckor om det inte finns synnerliga skäl för 

längre tid. I dessa fall finns det ingen lagstiftad yttersta gräns för hur länge en 

utlänning kan hållas i förvar så länge som grundskälen för förvar kvarstår och det 

anses finnas synnerliga skäl för fortsatt förvar. I rättsfallet MIG 2008:44 hade en 

man hållits i förvar under två år och åtta månader vilket av domstolen ansågs vara 

tillåtet. Anledningen till att domstolen ansåg detta var att mannen utvisats på 

grund av grov brottslighet, erforderliga åtgärder från Migrationsverkets sida hade 

gjorts löpande för att kunna verkställa beslutet samt att mannen själv orsakade 

den långa förvarstiden genom att vägra att medverka till att de resehandlingar som 

krävdes för resan skulle kunna utfärdas. Notera att detta fall dömdes innan det att 

återvändandedirektivet införlivades i svensk rätt och tidsfristerna för förvar såg 

därför annorlunda ut. 

Enligt 10 kap. 9 § UtlL ska beslut om verkställighetsförvar prövas på nytt 

inom två veckor från det att beslutet började verkställas. I de fall då det finns 

beslut om avvisning eller utvisning ska beslutet prövas på nytt inom två månader. 

Finns det inte längre skäl för förvar ska beslutet omedelbart upphävas enligt fjärde 

stycket samma paragraf. 

 

3.5 Synnerliga skäl 
Begreppet synnerliga skäl och kravet på att det ska föreligga för att kunna förlänga 

ett förvarsbeslut för en utlänning har funnits inom den svenska migrationsrätten 

sedan 1946. 1914 års lag (1914:196) angående förbud för vissa utlänningar att här 

i riket vistas var den första regleringen av den svenska migrationen. Denna lag 

innehöll inget krav på synnerliga skäl utan först i och med revideringen av 1945 

års utlänningslag som skedde 1946 infördes ett krav på synnerliga skäl. Ett tillägg 

gjordes då till 49 § i 1945 års utlänningslag som stadgade att en utlänning inte fick 

hållas i förvar längre än tre månader utan att Kungen, efter utlänningsnämndens 

hörande, prövade synnerliga skäl till detta. Lagstiftaren ansåg då tre månaders 

förvar av en utlänning vara av extraordinär natur.13 Men trots detta innehåller 

13 Prop. 1946:270 s. 11. 
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propositionen eller lagtexten ingen tydligare redogörelse för vad som kunde anses 

utgöra synnerliga skäl.  

Först 1972 berördes i ett betänkande frågan om vikten av att klargöra vad 

som kunde anses utgöra synnerliga skäl.14 Betänkandet ledde sedan till ett 

lagförslag där exempel på vad som skulle kunna utgöra synnerliga skäl gavs. Dessa 

kunde vara om utlänningen vägrat att medverka till att fastställa sin identitet eller 

att det pågick en utredning av om något land var villigt eller skyldigt att motta 

utlänningen. Tydligt i propositionen är att rekvisitet synnerliga skäl skulle 

tillämpas restriktivt.15  

Bedömningen av synnerliga skäl i migrationsrätten har i huvudsak haft ett 

liknande lagtekniskt innehåll sedan 1976. I 1988 års proposition sägs att enbart 

det förhållandet att utlänningens identitet är oklar inte räcker som synnerliga skäl, 

utan det borde utöver detta också krävas att det till exempel finns sannolika skäl 

för avvisning eller utvisning varav det är tydligast i de fall då det redan finns ett 

utvisnings- eller avvisningsbeslut.16 Det har i doktrin ansetts utgöra synnerliga 

skäl om det finns en påtaglig risk att utlänningen kommer att gå under jorden om 

denne släpps fri.17 Det finns dock ingen tydligare vägledning i propositionen för 

bedömningen av om denna risk föreligger eller ej eller vad som krävs för att en 

utlänning kan anses ha gått under jorden. Annat som enligt doktrin kan påverka 

bedömningen av om det föreligger synnerliga skäl är sådant som vart i 

asylprocessen den förvarstagne befinner sig, det vill säga hur nära förestående 

verkställigheten är, eller hur länge denne suttit i förvar. 18  Prövningen av 

synnerliga skäl ska grundas på en helhetsbedömning.19 

I praxis har det genomgående ställts höga krav på vad som kan anses utgöra 

synnerliga skäl, särskilt i fall då förvarstiden varit en längre period.20 I de fall som 

rört verkställighet som inte grundas i en dom om utvisning på grund av brott så 

har Migrationsöverdomstolen aldrig ansett att synnerliga skäl för förlängd 

förvarstid har förelegat. Domstolen har tydligt uttalat att begreppet synnerliga skäl 

14 DS 1972:20. 
15 Prop. 1975/76:18 s. 67. 
16 Prop. 1988/99:86 s. 177. 
17 Wikrén & Sandesjö s. 487. 
18 Wikrén & Sandesjö s. 487. 
19 RÅ 2007 not. 106. 
20 Se ex. RÅ 1993 ref. 15, RÅ 2005 ref. 60 eller MIG 2010:15. 
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enbart används för att peka ut förhållanden som klart avviker från vad som är 

normalt förekommande.21 I MIG 2010:15 hade en man hållits i förvar i över två år 

inför verkställighet av ett avvisningsbeslut. Då detta förvar genomfördes innan 

återvändandedirektivets införlivande i svensk rätt så fanns ingen bortre tidsgräns 

för hur länge en person kunde sitta förvarstagen i fall av verkställighetsförvar. 

Mannen hade i detta fall varken medverkat till fastställande av hans identitet eller 

till att Migrationsverket kunnat verkställa beslutet utan en klar identitet. Han var 

dömd för snatteri för vilket han avtjänat ett straff och han hade medverkat i ett 

rymningsförsök från förvaret som orsakat skada på förvarslokalen. 

Migrationsdomstolen ansåg att kravet på synnerliga skäl för ytterligare förlängd 

förvarstid inte var uppfyllt i detta fall och beslutade att förvaret skulle upphöra. 

Domstolen betonade vikten av att utgå från en förutsättningslös bedömning i det 

enskilda fallet. 

I de flesta fall görs en omprövning av förvarsbeslutet av Migrationsverket 

självt i samband med att den första stadgade tillåtna tiden håller på att löpa ut. 

Vissa fall hamnar i Migrationsdomstolen som har varit väldigt restriktiv mot att 

anse att synnerliga skäl för förlängd förvarstid föreligger i de fall då det rört sig om 

en annan typ av förvar än förvar på grund av brott. Migrationsverket har inte 

samma restriktiva inställning till förlängning av förvar som domstolen visat. 

 

3.6 Placering inom kriminalvården 
När ett beslut om förvar av en utlänning finns så kan det även fattas beslut om så 

kallad säkerhetsplacering enligt 10 kap. 20 § UtlL. Enligt denna paragraf får en 

utlänning placeras i kriminalvårdens lokaler, i häkte eller på annan 

kriminalvårdsanstalt, på tre grunder. Dessa grunder är, enligt p. 1, då en utlänning 

utvisats på grund av brott, enligt p. 2, om en utlänning hålls avskild enligt 11 kap 7 

§ UtlL och av säkerhetsskäl inte kan vistas i förvarslokal eller, enligt p. 3, om det 

annars finns synnerliga skäl för att placera utlänningen i kriminalvårdens lokaler. 

Innan beslut om placering i kriminalvårdens lokaler övervägs så ska en bedömning 

av beslut om frihetsbegränsning enligt 11 kap. 6 § UtlL eller avskiljande av 

utlänningen från övriga förvarstagna enligt 11 kap. 7 § UtlL ha beaktats. En 

21 MIG 2010:15, Migrationsöverdomstolens domskäl. 
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utlänning som hålls avskild vistas inom förvarets lokaler men i enrum och har inte 

samma rätt att vistas i de allmänna utrymmena. Enligt rättsfallet MIG 2013:11 

krävs det för att kunna fatta ett placeringsbeslut att det föregås av ett beslut om 

avskiljande som sedan förfaller när placeringsbeslutet fattats. I ljuset av den 

allmänna tolkningsregeln i 1 kap. 8 § UtlL innebär detta att placering i 

kriminalvårdens lokaler är ett absolut sista alternativ.   

 Enligt utredning som gjordes 2009 av justitieombudsmannen (JO) så 

används i praktiken inte möjligheten att besluta om begränsad rörelsefrihet för en 

utlänning och ett beslut om avskiljande efterföljs i princip alltid av omedelbart 

beslut om placering i kriminalvård.22 Migrationsverket har uppgett att detta är på 

grund av att verket inte anser sig ha de lokaler eller den kompetens hos 

personalen som krävs för att hantera personer som uppfyller kraven för 

frihetsbegränsning eller avskiljande. Det syftar då främst på personer som är 

våldsamma eller psykiskt sjuka.23 I en instruktion från förvarens verksamhetschef 

står att det inte går att ge några närmare riktlinjer för avskiljande än de som finns i 

lag och förarbeten utan det är en bedömningsfråga i varje enskilt fall.24  

 Enligt beräkningar som Förvarsutredningen gjorde 2011 är 20-25 % av de 

förvarstagna i Sverige kontinuerligt placerade i kriminalvården och majoriteten av 

dessa är placerade i häkte.25 Statistik visar även att den genomsnittliga tiden en 

säkerhetsplacerad person sitter i kriminalvårdens lokaler är 14 dagar och inte de i 

förarbetet angivna tidsfristerna på några timmar eller en natt.26 Majoriteten av 

dem som placeras enligt 10 kap. 20 § UtlL placeras på den grunden att det 

bedömdes finnas synnerliga skäl, alltså p. 3 i paragrafen.27 Bestämmelsen har 

skapats för de fall då en utlänning kortvarigt, ett par timmar eller en natt, på grund 

av transporttekniska skäl behöver placeras i ett häkte eller i undantagsfall då 

verkställighet är mycket nära förestående.28 Det finns alltså en mycket begränsad 

möjlighet att placera en utlänning med stöd av 10 kap. 20 § p. 3. 

Förvarsutredningen ansåg trots det höga procentantalet som placeras enligt 10 

22 JO dnr 6090-2009 s. 48 f. 
23 JO dnr 6090-2009 s. 49. 
24 Migrationsverkets VCI 4/2010, s. 13. 
25 SOU 2011:17 s. 306. 
26 Förvar under lupp, s. 38. 
27 JO dnr 6090-2009 s. 53. 
28 Prop. 1996/97:147 s. 42. 
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kap. 20 § UtlL att bestämmelsen inte överutnyttjas av myndigheterna utan enbart 

används i de fall som lagstiftaren avsett.29 Detta är en åsikt som inte delas av JO 

som tvärt emot ansåg att det är ett för stort antal förvarstagna som placeras inom 

kriminalvården och att bestämmelsen överutnyttjas.30  

 Återvändandedirektivet tillåter att en utlänning placeras i kriminalvårdens 

lokaler men kräver i enlighet med artikel 16.1 att de placerade ska hållas avskilda 

från övriga intagna. En dom från EU-domstolen klargjorde detta ytterligare då 

domstolen sade att det inte är acceptabelt ens i de fall då en utlänning som ska 

placeras i kriminalvården ger sitt medgivande till, näst intill en önskan om, att 

placeras med övriga intagna utan utlänningen ska undantagslöst hållas avskild 

från dem som sitter i kriminalvårdens lokaler på grund av misstanke om brott eller 

dom från en domstol.31 

 Det saknas idag bestämmelser om omprövning av placeringsbeslut i UtlL. 

Detta har kritiserats av JO på den grunden att det inte är rättssäkert. 32 

Förvarsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande 2011 att lagstiftaren skulle 

reglera skyldigheten att ompröva ett placeringsbeslut.33 Betänkandet har inte lett 

till något lagförslag än.  

 

3.7 Uppsikt – ett alternativ till förvar 
I återvändandedirektivet artikel 15.1 sägs att en förutsättning för förvar är att 

andra mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga i det enskilda fallet. Enligt 10 

kap. 6 och 7 §§ UtlL kan en utlänning som fyllt 18 år, under de förutsättningar för 

förvar som anges i 10 kap. 1 § UtlL istället ställas under uppsikt. Personen ska 

ställas under uppsikt om det är tillräckligt för att tillgodose syftet med 

tvångsåtgärden i enlighet med 1 kap. 8 § UtlL som säger att en utlännings frihet 

inte får begränsas mer än nödvändigt. Uppsiktsalternativet har getts till 

rättstillämparen just av den anledningen att förvar är så pass ingripande för den 

enskilde personen i dennes frihet. 34 I propositionen om genomförandet av 

29 SOU 2011:17 s. 335. 
30 JO dnr 6090-2009 s. 38. 
31 Mål C-474/13. 
32 JO dnr 6090-2009 s. 54. 
33 SOU 2011:17 s. 338 f. 
34 Wikrén & Sandesjö, s 488. 

 17 

                                                        



     
 
återvändandedirektivet sägs att förutsättningen i artikel 15.1 uppfylls genom 

reglerna om uppsikt tillsammans med proportionalitetsprincipen i 1 kap. 8 § UtlL. 

 Uppsikt innebär att beslut fattas om att utlänningen ska anmäla sig hos 

Migrationsverket, eller polismyndighet, vid fastställda tillfällen och tidpunkter. 

Görs inte detta kan till exempel beslut fattas om att då ta utlänningen i förvar eller 

att överlämna denne till polis för verkställighet med tvång. 

Enligt Förvarsutredningens är utrymmet för Migrationsverket att använda 

uppsikt som ett alternativ till identitets- och utredningsförvar i praktiken väldigt 

begränsat. Uppsikt används i stort sett bara som alternativ till 

verkställighetsförvar.35 Även i fall av verkställighetsförvar är uppsikt ett alternativ 

som blir svårt att tillämpa i praktiken då verkställighetsförvar till exempel kan 

förekomma i fall då myndigheten anser det sannolikt att utlänningen kommer att 

avvika från sin process. Att då ställa personen under uppsikt kommer i de flesta 

fall inte att anses vara tillräckligt för att förhindra ett avvikande. 

Ett beslut om uppsikt ska enligt 10 kap. 9 § andra stycket UtlL prövas på 

nytt inom sex månader från det att beslutet fattades. Precis som förvarsbeslut så 

ska ett beslut i enlighet med 10 kap. 9 § fjärde stycket upphävas omedelbart då det 

inte längre finns skäl för beslutet. 

 

3.8 Internationell påverkan på reglerna om förvar 
3.8.1 Återvändandedirektivet 

Det finns inte någon harmonisering av förvarsregler inom EU-rätten utan förvar av 

asylsökande grundas på den nationella lagstiftningen i varje enskild medlemsstat. 

Emellertid finns det vissa ramar för hur medlemsländernas reglering av 

förvarsinstitutet ska se ut. Det krav som alltid finns är att medlemsländerna i 

skapande av lag och vid beslut om förvar ska ta hänsyn till internationell rätt och 

EU-rätt.  Ett direktiv som rör förvar och de krav som EU har rörande 

medlemsländernas reglering är återvändandedirektivet. 

 Återvändandedirektivet utgår från den nationella lagstiftningen i varje 

medlemsland och låter således medlemsländerna själva fylla de ramar som 

direktivet skapar. Ett exempel på hur direktivet bygger på nationell rätt ses i 

35 SOU 2011:17 s. 99. 
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artikel 3.7 där det stadgas att risk för avvikande ska anses föreligga om det finns 

skäl i det enskilda fallet och på grundval av objektiva kriterier fastställda genom 

medlemsländernas lag att anta att en tredjelandsmedborgare som är föremål för 

förfaranden för återvändande kan komma att avvika. På detta sätt utgår man från 

att det finns eller skapas objektiva kriterier i nationell lag som ska beaktas vid en 

bedömning av om det finns en risk för avvikande eller ej. 

 Innan direktivet införlivades i svensk rätt genom förslag 2011/12:60 såg 

reglerna om förvar till viss del annorlunda ut. För vuxna har direktivet framförallt 

påverkat vad som är tillåten tid att hålla någon i verkställighetsförvarförvar. 

Tidigare stadgade 10 kap. 4 § UtlL ingen bortre gräns för hur länge ett 

verkställighetsförvar fick fortgå. I och med införlivandet av 

återvändandedirektivet skapades tydliga tidsgränser. Den svenska lagstiftaren 

valde att gå längre än vad direktivet tillåter och hålla den första tidsgränsen vid tre 

månader istället för sex månader som är direktivets längsta gräns. Likaså valde 

man att sätta den andra tidsgränsen vid 12 månader istället för vid 18 månader 

som direktivet tillåter. Skälet till detta motiveras inte särskilt i propositionen, men 

visar ändå att lagstiftaren anser tre månader vara tillräcklig längd.36 

 

3.8.2 Dublinförordningen 

Inom migrationsrätten är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

604/2013 av den 26 juni 2013, den så kallade Dublinförordningen, nog mest känd 

för principen om första asylland i artikel 13. Den innebär att det första 

medlemsland som en asylsökande kommer till är det enda land som har en 

skyldighet att pröva dennes asylskäl. Förflyttar sig personen till ett annat 

medlemsland kommer detta land enligt huvudregel att återföra personen till det 

första asyllandet varför en prövning av personens asylskäl inte görs i andra länder 

än det första, utan övriga länder prövar istället om det finns anledning till att 

personens asylskäl inte ska prövas av första asylland. Undantagen är få och det är 

varje vecka många asylsökande som överförs mellan Sverige och andra 

medlemsländer. Principen om första asylland grundar sig på en tanke att prövning 

och bedömning av asylskäl ser likadan ut i alla medlemsländer. Den skapades för 

att försöka nå en jämnare fördelning av asylsökanden mellan medlemsländerna. Så 

36 Prop. 2011/12:60 s. 75. 
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här i efterhand kan frågan ställas om detta verkligen nåtts, men det är en fråga som 

skulle behöva en egen uppsats varför den inte kommer att behandlas mer här. 

Dublinförordningen bidrar till att uppfylla Europeiska unionens mål, att 

upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, genom att utgöra en del i 

grunden för en gemensam asylpolitik inom EU.37 Dess främsta syfte är att skapa ett 

verktyg för medlemsländerna att fort avgöra vilket land som är ansvarigt för 

prövning av en asylsökandes skäl. Den fungerar således som ett hinder för en 

tredjelandsmedborgare att åka från land till land inom EU och söka asyl. Från och 

med den första januari 2014 gäller den tredje versionen av Dublinförordningen, 

Europaparlamentets och rådets förordning nr. 604/2013 av den 26 juni 2013 om 

kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att 

pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en 

statslös person har lämnat in i någon medlemsstat. Den innehåller fler garantier 

för den sökandes rättsäkerhet så som att det nu är inskrivet att det ska gå att få 

advokat i vissa fall och att länderna ska arbeta för att återförena ensamkommande 

barn med deras familjer om dessa finns i något medlemsland. I praktiken utmärker 

sig den nya förordningen från den äldre tydligast genom att verkställigheten i ett 

ärende om avvisning enligt Dublinförordningen inhiberas om den sökande begär 

detta i samband med en överklagan. 

 I preamblen till Dublinförordningen III nämns förvar i den tjugonde 

punkten. Där står att förvar ska ske under korta tidsperioder och enligt behovs- 

och proportionalitetsprincipen. Det görs även en hänvisning till artikel 31 i 1951 

års konvention om flyktingars rättsliga ställning, den så kallade 

Genèvekonventionen, om att flyktingar inte ska utsättas för sanktioner enbart på 

den grund att de är skyddssökande. Vidare finns i förordningen särskilt behandlat 

fall av verkställighetsförvar under avd. 5 artikel 28 om förvar inför överföring. Där 

står att om det finns en betydande risk för att en person avviker får denne tas i 

förvar i syfte att säkerställa överföring. Bedömningen ska ske individuellt och med 

proportionalitetsprincipen i åtanke. Andra mindre ingripande åtgärder ska ha 

bedömts ej tillräckliga för att uppnå syftet med åtgärden.  

 En tydlig skillnad i bedömningen enligt UtlL, jämfört med 

Dublinförordningen, om man ser till lagtext blir då kravet på risk för avvikande. 

37 Europaparlamentets och rådets förordning nr 604/2013, preambel punkt 2. 
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Vid verkställighetsförvar enligt UtlL är kravet att det ska finnas en risk för 

avvikande medan Dublinförordningen kräver att det finns en betydande risk. Detta 

är en skillnad som kommer att diskuteras mer nedan.  

 

3.9 Behörighet att fatta beslut om förvar och placering  
Enligt 10 kap. 12 § UtlL är vid beslut om förvar och uppsikt beslutande myndighet 

samma som den myndighet som handlägger ärendet. Det vill säga att i de flesta fall 

är det Migrationsverket som är beslutande myndighet, men även till exempel 

Polismyndigheten eller regeringen kan vara beslutande myndighet.  

 Reglerna om vilken myndighet som är handläggande myndighet ser olika ut 

beroende på vilken form av förvar som beslutet rör. För Polismyndighets, 

Migrationsverkets, regeringens och migrationsdomstolarnas del finns 

bestämmelser som anger när respektive myndighet anses vara handläggande 

myndighet i 10 kap. 13-16 §§ UtlL. Dessa paragrafer är skapade för att komplettera 

10 kap. 12 § UtlL. Migrationsverket är enligt 10 kap. 14 § handläggande myndighet 

i fråga om tvångsmedel från det att verket tar emot ett ärende som verket ska 

pröva och fram till dess att verket fattar beslut i ärendet, utlänningen lämnar 

Sverige, Polismyndighet har övertagit ärendet eller då Migrationsdomstol mottagit 

ärendet efter en överklagan. Migrationsverket är även handläggande myndighet 

från det att det tar emot beslut om avvisning eller utvisning för verkställighet till 

dess att beslutet har verkställts eller ärendet överlämnas till polisen.  

 I SOU 2011:17 sågs reglerna om vilka myndigheter som är behöriga att fatta 

beslut om förvar över. Förvarsutredningen ansåg inte att grundtanken bakom 

reglerna behövdes ändras utan enbart att ett par förtydliganden av reglerna 

behövdes göras.38  Jag kommer nedan, under kapitel sju att mer ingående 

presentera utredningens slutbetänkande. 

Handläggande myndighet är behörig att självmant och utan yrkande fatta 

beslut om att ta en utlänning i förvar.39 På Migrationsverket är förvars- och 

placeringsbeslut ett så kallat tvåmannabeslut som fattas tillsammans av en 

föredragande och en beslutsfattare. En form av beslut som jag själv deltagit i. Den 

föredragande utreder ärendet och skriver sedan ett utkast som föredras för 

38 SOU 2011:17 s. 20 
39 SOU 2011:17 s. 136 
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beslutsfattaren. Innan beslut fattas ska en beslutsfattare ha läst igenom och 

godkänt det. När detta är gjort fastställs beslutet och det ska sedan skrivas under 

av dem båda. Därmed är ett beslut om förvar eller placering fattat.  

Migrationsverket är även beslutande myndighet när det gäller beslut om 

säkerhetsplacering enligt 10 kap. 20 § UtlL. Placering i kriminalvårdens lokaler är 

det beslut inom förvarsverksamheten som är mest ingripande. Regeringen ansåg i 

en proposition från 1996 att Migrationsverket ska ha möjlighet att delegera till 

enhetschefen för förvaren att besluta om placering. 40  Migrationsverkets 

generaldirektör angav genom en instruktion från 2011 att beslut om placering i 

kriminalvårdens lokaler ska fattas av en enhetschef, en operativ chef eller en av 

dessa utsedd beslutsfattare eller teamledare.41 En utredning från JO visar dock att 

behörigheten att fatta placeringsbeslut har delegerats till förvarens handläggare, 

och i vissa fall till och med till timanställda vid förvaren, samt att det inte synes 

ställas något krav på att beslutsfattaren har någon form av juridisk utbildning. 

Migrationsverket anger att anledningen till detta är att det måste finnas en 

möjlighet att vid varje givet tillfälle kunna placera en utlänning med stöd av 10 

kap. 20 § UtlL samt att det är den myndighetsperson som är i förvarslokalen när 

behovet av placering uppstår som bäst kan bedöma behovet.42 JO kritiserar 

Migrationsverket för detta och anmärker även på det märkliga i att lägre 

befattningshavare har möjlighet att fatta beslut om denna typ av 

rättighetsinskränkningar medan det krävs en högre befattningshavare så som 

arbetsledare för att häva besluten.43 

Beslut om förvar kan överklagas till migrationsdomstol enligt 14 kap. 9 § 

UtlL och beslut om placering i samband med förvar kan överklagas enligt 14 kap. 

10 § UtlL. 

Som nämndes ovan är förvars- och placeringsbeslut beslut som fattas som 

ett tvåmannabeslut av en föredragande och en beslutsfattare tillsammans. 

Fördragande ska vara en handläggare vid Migrationsverket. Enligt en annons där 

Migrationsverket söker nya handläggare ska dessa ha högskoleutbildning med 

beteende-, social-, juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning eller ha förvärvat 

40 Prop. 1996/97:147 s. 32 
41 Migrationsverkets GD-protokoll 43/2009 – Arbetsordning och delegering 
42 JO Dnr 6090:2009 s. 54 
43 JO Dnr 6090:2009 s. 60 
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motsvarande kunskap på annat sätt. Utöver detta är kraven som ställs på en 

handläggare rent personliga så som stresstålighet, samarbetsförmåga och att vara 

serviceinriktad.44  Migrationsverket håller i egna utbildningar av sin personal. Det 

finns dock inget krav att du som föredragande ska ha gått viss eller vissa 

utbildningar innan du har befogenhet att föredra ett förvars- eller 

placeringsbeslut.  

Rollen som beslutsfattare beskrivs genom ett protokoll från 

Migrationsverkets generaldirektör som den som arbetar aktivt med 

förbättringsarbete, ansvarar för att coacha och driva handläggningen framåt, 

samordnar och ger stöd inom teamet.45 Vanligtvis är beslutsfattare samma person 

som teamledare och har det övergripande ansvaret för handläggningen av ärenden 

som faller på teamets uppdrag. Beslutsfattaren ska både utreda och skriva egna 

beslut samt fatta beslut efter föredragning från en handläggare. En beslutsfattare 

har ett eget ansvar att följa utveckling inom lag och förändrade förhållanden i 

länder som teamet arbetar med och ska ta huvudansvaret för att handha sällan 

förekommande eller särskilt krångliga ärendetyper. Utöver detta finns vissa oklara 

krav så som att en beslutsfattare ska utbildas i bland annat etik.46 Det finns dock 

inga direkta krav på en beslutsfattare utan behörigheten att fatta beslut delegeras 

från Migrationsverkets generaldirektör nedåt. Alltså ges behörigheten att fatta 

beslut från en enhetschef till en blivande beslutsfattare och det är upp till 

enhetschefen att avgöra om personen i fråga är en lämplig beslutsfattare. Dock 

finns det inga direkta ramar för hur lämplighetsbedömningen ska ske.  

 

3.10 Sammanfattning 
Det finns tre former av förvar i svensk rätt där verkställighetsförvar är den form 

som används mest. Det är också den form som skiljer sig mest från de andra två då 

den tillåter längre tidsfrister samt inte är en form då upphörande av förvaret kan 

framkallas av den förvarstagne. Det finns tydliga ställningstaganden genom lag och 

förarbeten att förvar endast ska användas då det är absolut nödvändigt och det får 

inte fortgå under än längre tid än nödvändigt och får kvarstå under förutsättning 

44 Annons från MiVs hemsida, ”Ett antal handläggare”, ref: 3.1.6-2014-48460 
45 Migrationsverkets GD-protokoll 43/2009 – Arbetsordning och delegering 
46 Migrationsverkets GD-protokoll 43/2009 – Arbetsordning och delegering 
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att Migrationsverket gör vad det kan för att förvaret ska kunna upphöra.  Beslut 

om verkställighetsförvar fattas av Migrationsverket genom ett så kallat 

tvåmannabeslut. Verkställighetsförvar kan fortgå i två månader enligt 

originalbeslutet, sedan krävs synnerliga skäl för förlängning. Kravet på synnerliga 

skäl har funnits i svensk lag sedan 1946 men vad det kan innebära klargjordes 

först 1972 och då sades också att tillämparen skulle vara restriktiv vid förlängning 

av förvar grundat på synnerliga skäl. 1989 års lag utvidgade möjligheten att ta en 

person i förvar genom uttalandet att synnerliga skäl kan vara en risk att 

utlänningen går under jorden. Prövningen av synnerliga skäl ska göras genom en 

helhetsbedömning. 

 Då en utlänning tagits i förvar finns möjlighet att besluta om 

säkerhetsplacering i kriminalvårdens lokaler. Detta används i stor utsträckning 

och en undersökning gjord av Förvarsutredningen visar att 20-25 % av de 

förvarstagna kontinuerligt hålls i kriminalvårdens lokaler.  

 Som alternativ till förvar finns möjligheten att ställa en person under 

uppsikt. Detta är en möjlighet som i praktiken inte är effektiv i många fall och 

därför inte används i den utsträckning som lagstiftaren avsett. 

 Beslutande myndighet både vid beslut om förvar, säkerhetsplacering och 

uppsikt är handläggande myndighet det vill säga i de flesta fall Migrationsverket. 

På Migrationsverket fattas besluten tillsammans av en föredragande och en 

beslutsfattare. Det ställs idag inga direkta krav på att dessa ska ha juridisk kunskap 

rörande förvar, placering eller uppsikt. 

 

4 Häktningsregleringen 
Huvudregeln för häktning återfinns i 24 kap. 1 § första stycket RB. Utöver denna 

finns också regler om häktning i 24 kap. 1 § andra stycket, den så kallade 

obligatoriska regeln, i 24 kap. 2 § RB, den så kallade generalregeln och i 24 kap. 3 §, 

utredningshäktning. RB innehåller ingen definition av vad häktning innebär 

förutom att det i 24:22 RB står att den som häktas ska tas i förvar. En uppfattning 

kan då vara att häktning innebär ett frihetsberövande för de syften som anges i 
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bestämmelserna om häktning.47 Dock har ifrågasatts om dessa syften är tillräckligt 

klart preciserade.48 

 

4.1 Huvudregeln  
I 24 kap. 1 § första stycket RB stadgas att den som på sannolika skäl är misstänkt 

för brott för vilket är föreskrivet fängelse lägst ett år får häktas om det med hänsyn 

till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan 

omständighet kan anses finnas flyktfara, kollusionsfara eller recidivfara. 

Bestämmelsen innehåller två beviskrav, den som ska häktas måste vara på 

sannolika skäl misstänkt vilket är den starkaste misstankegraden i svensk rätt 

samt att det måste föreligga en beaktansvärd risk för att någon av de tre 

häktningsförutsättningarna uppfylls. Förutsättningarna är alternativa men kan 

även kumuleras.49  Vid prövningen av sannolika skäl ska omständigheterna vara 

sådana att misstanken vid en objektiv bedömning kommer att framstå som 

berättigad.50 Vid riskbedömningen ska faran vara konkret och i det enskilda fallet 

framstå som beaktansvärd. 51  Det är åklagaren som har att bevisa att 

misstankegraden är objektivt berättigad samt att det föreligger någon av ovan 

nämnda faror. Denna regel innehåller ett förbud mot att den misstänkte häktas om 

det kan antas att påföljden kommer att bestämmas till böter.52 

 

4.2 Obligatoriska regeln 
Om någon är på sannolika skäl misstänkt för ett brott för vilket inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse i två år ska häktning ske enligt 24 kap. 1 § andra 

stycket RB. Denna regel tillämpas när det finns en misstanke om allvarligare 

brottslighet och domstolen kan i dessa fall presumera att flykt-, kollusions- eller 

recidivfara föreligger. Undantag gäller om det är uppenbart att skäl till häktning 

saknas. Det är den misstänkte som måste kunna bevisa att det uppenbart saknas 

skäl för häktning. Detta undantag kan bli aktuellt i de fall då den misstänkte till 

47 Bring & Diesen, s. 352. 
48 Ekelöf III, s. 56. 
49 Bring & Diesen, s. 353. 
50 SOU 1938:44 s. 298. 
51 Prop. 1987/88:7 s. 71. 
52 Ekelöf III, s 53. 
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exempel är svårt sjuk eller intagen på kriminalvårdsanstalt.53 Det är tillräckligt att 

det inte kan uteslutas att det föreligger en risk för ovan nämnda faror för att 

häktning ska göras. 54  Denna form av häktning kan ses som en praktiskt 

handlingsregel för domstolarna då man kan utgå från att häktningsskäl finns så 

länge inget annat framgår av utredningen.55 

 

4.3 Generalregeln 
Enligt 24 kap. 2 § RB kan den som är på sannolika skäl misstänkt för brott häktas, 

oberoende av brottets beskaffenhet, om han är okänd och vägrar uppge en 

identitet som kan antas vara sann eller om han saknar hemvist i riket och det finns 

risk att han undandrar sig lagföring eller straff genom att lämna landet. Den 

misstänkte är i dessa fall någon som befinner sig i landet mer tillfälligt, så som en 

turist, och inte då misstanken rör en asylsökande. Häktning enligt denna 

bestämmelse är oberoende av brottets beskaffenhet och regelns ändamål är att 

möjliggöra lagföring även av misstänkta som är okända för staten och vägrar att 

uppge sin identitet. Häktning på denna grund sker relativt sällan.56 

 

4.4 Utredningshäktning 
I vissa fall kan beslut om att häkta en misstänkt tas även då misstankegraden bara 

når upp till skäligen misstänkt. Enligt 24 kap. 3 § RB får en misstänkt häktas om 

denne är skäligen misstänkt, förutsättningarna för häktning i 1 § st. 1 eller 2 § är 

uppfyllda och det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare 

utredning. 

 Synnerlig vikt innebär i dessa fall att det ska finnas anledning att räkna med 

att ytterligare utredning inom kort kommer att föranleda att misstankegraden höjs 

till nivån på sannolika skäl misstänkt.57 Bedömningen av synnerlig vikt i dessa fall 

är alltså inte som bedömningen av synnerliga skäl i utlänningslagen. Denna form 

av häktning ger åklagaren möjlighet att begära en misstänkt häktad så snart denne 

anser att det finns sannolika skäl att misstänka en person men då man ännu inte 

53 Prop. 1986/87:112 s. 34. 
54 NJA 1985 s. 868, Högsta domstolens domskäl. 
55 Ekelöf III, s. 61. 
56 Ekelöf III, s. 62. 
57 Prop. 1986/87:112 s. 48. 
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uppnått den högre misstankegraden. Åklagaren ska även i dessa fall kunna visa att 

det föreligger risk för flykt-, kollusions- eller recidivfara men det finns inget krav 

på att denna risk ska vara större i fall av utredningshäktning än annan 

häktningsform. 58  Denna form av häktning infördes då anhållningstiderna 

förkortades efter det att Sverige fällts i Europakommissionen för att ha haft för 

långa anhållningstider.59 

 

4.5 Beslutande om häktning samt tidsfrister 
Enligt 24 kap. 5 § RB ska ett beslut om häktning fattas av rätten. Rätten är domför 

med en lagfaren domare, 1 kap. 3 § RB. Häktningsförhandling sker som huvudregel 

efter en begäran från åklagare om att häkta den misstänkte, 24 kap. 11 § RB. 

Undantaget är i de fall då åtal väckts innan det blir aktuellt att häkta den 

misstänkte, då kan enligt 24 kap. 17 § RB antingen målsägande eller domstol ta 

upp frågan. Åklagaren ska lämna en häktesframställan senast klockan 12.00 tre 

dagar efter det att den misstänkte anhållits, 24 kap. 12 § RB. Görs inte detta ska 

anhållningsbeslutet omedelbart upphävas, 24 kap. 12 § RB tredje stycket RB.  

Åklagaren kan redan i samband med häktningsframställan lämna en 

häktningspromemoria över vad som framkommit under förundersökningen. 

Lämnas den inte in i samband med häktesframställan kan den lämnas in senast vid 

häktesförhandlingen. Men det finns idag ingen skyldighet för åklagaren att lämna 

in en häktningspromemoria. 60  Rätten ska pröva häktningsfrågan vid en 

förhandling senast fyra dygn efter det att den misstänkte frihetsberövats, 

helgdagar och lördagar inräknat, enligt 24 kap. 13 § RB. 61  Sedan 

häktningsförhandlingen avslutats ska rätten omedelbart meddela beslut i 

häktningsfrågan, 24 kap. 16 § RB. Under 2012 gjordes 12264 

häktesframställningar till domstol med yrkande om att misstänkta personer skulle 

häktas varav 9985 personer häktades.62 

58 Prop. 1986/87:112 s. 91. 
59 Se prop. 1986/87:112 och Kommissionens rapport den 15 juni 1983, mål 
8582/79, S./. Sverige). 
60 Ekelöf III, s. 71 f. 
61 Ang. beräkning av tid se 2 § andra stycket lagen (1930:173) om beräkning av 
lagstadgad tid. 
62 BRÅs rapport 2013:18, ”Kriminalstatistik 2012” s. 147. 
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Bedömningen som görs om att häkta en misstänkt sker i två steg. Först görs 

en bedömning av åklagare om den misstänkte i det enskilda fallet kan antas 

uppfylla rekvisiten för häktning och anser åklagaren att så är så görs en 

häktningsframställan till domstol. Anser åklagaren att den misstänkte med stor 

sannolikhet inte kommer att häktas så bör åklagaren inte heller göra en 

häktningsframställan. Domstolen är bunden av de häktningsgrunder som 

åklagaren åberopar. 63 I de fall då häktningsframställan görs enligt 24 kap. 17 § RB 

så sker bedömningen även då i två steg, då åklagaren bedömt att den misstänkte 

med stor sannolikhet är skyldig och därför har väckt åtal varpå domstolen eller 

målsägande kan göra en häktesframställan. 

Enligt 24 kap. 3 och 18 § RB så ska rätten i samband med att den meddelar 

beslut om häktning också sätta ut en tidsfrist inom vilken åtal ska väckas, förutsatt 

att åtal inte redan är väckt innan häktesförhandlingen hålls. Denna tidsfrist får inte 

sättas längre än vad som är oundgängligen nödvändigt. Enligt 24 kap. 18 § tredje 

stycket ska omhäktningsförhandling hållas senast två veckor från det att 

häktesbeslutet fattades om inte åtal väckts och den häktade fortfarande är 

misstänkt. Rätten har möjlighet att lägga omhäktningsförhandlingen både senare 

och tidigare än detta, men möjligheten att lägga förhandlingen tidigare är betydligt 

större. För att lägga förhandlingen senare ska det med hänsyn till utredningen 

eller av annan anledning vara uppenbart att förhandling inom två veckor är utan 

betydelse. Exempel på fall då förhandling inom två veckor kan vara uppenbart utan 

betydelse är då det rör grova våldsbrott och åtalets väckande är beroende av 

enbart teknisk utredning.64 Syftet med omhäktningsförhandling är att rätten ska 

ha viss kontroll över förundersökningens fortgående samt att den enskildes rätt 

till frihet ska skyddas genom att en förnyad prövning av häktningen görs med 

jämna mellanrum.65 I rättsfallet NJA 1997 s. 368 uttalade Högsta domstolen att allt 

efter som tiden går ökar betydelsen av att rätten kontrollerar att utredningen 

bedrivs skyndsamt och att häktningsskälen kvarstår. 

Vid utredningshäktning sätts tidsfristen enligt bestämmelsen i 24 kap. 19 § 

RB istället för enligt 24 kap. 18 § RB. Utredningshäktning, förutsatt att beslutet är 

63 Prop. 1997/98:104 s. 25 f. 
64 Prop. 1986/87:112 s. 78. 
65 Prop. 1997/98:104 s. 47. 
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verkställt, ska omprövas efter som mest en vecka, 24 kap. 19 § RB. Efter en vecka 

ska förhandling i häktesfrågan hållas på nytt och har det vid denna förhandling 

inte framkommit sannolika skäl för att personen i fråga är skyldig så ska beslutet 

om häktning omedelbart upphävas. Förhandling ska hållas även om inte åklagaren 

anmält detta till rätten och rätten har även den en skyldighet att kalla till 

häktesförhandling. 

 Till skillnad från förvar så innebär häktning inte bara ett ingrepp i den 

enskildes frihet utan häktning innehåller även ett visst mått av klandrande. Detta 

då personen som häktas ska ha en hög misstankegrad mot sig och det ofta rör sig 

om grövre brott. Rent juridiskt ska inte detta klandrande finnas då man ännu inte 

är dömd då man häktas, men många gånger tror jag att det uppfattas som ett 

klandrande av allmänheten. 

 Häktningsinstitutet är inte heller det utan kritik. Bland annat har kritik 

riktats mot de långa häktningstider som förekommit. JO riktade mycket kritik mot 

en tingsrätt som underlåtit att hålla omhäktningsförhandling trots att detta 

begärts av de häktade. När förhandling hölls hade en av de häktade suttit häktad i 

72 dagar och två andra häktade i 38 dagar var. 66 Efter det att Sverige mottagit 

kritik från Europarådets och FN:s tortyrkommittéer beslutade riksåklagaren 2013 

att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda häktningstider och användandet av 

restriktioner i samband med häktning. Arbetsgruppen presenterade i januari 2014 

en rapport där den presenterade sina förslag. Dessa förslag gick ut på att bland 

annat förbättra planeringen av förundersökning och att införa en begränsning av 

tiden en person får sitta häktad.67 Rapporten ansåg att Åklagarmyndigheten skulle 

föreslå en lagändring vilket ännu inte gjorts. 

 

4.6 Alternativ till häktning 
4.6.1 Övervakning  

Övervakning enligt 24 kap. 4 § st. 1 är rent tekniskt inte ett alternativ till häktning 

utan ett hinder för häktning. Föreligger det omständigheter som faller under 24 

kap. 4 § st. 1 så är domstolen förhindrad att besluta om häktning. Övervakning kan 

då bli aktuellt även i de fall då det finns fulla skäl för att häkta en person. 

66 JO, dnr 300-2003 s. 38 ff. 
67 Åklagarmyndighetens rapport från 2014, ”Häktningstider och restriktioner”. 
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Bestämmelsen skapades av humanitära skäl och medför att om det på grund av 

den misstänktes ålder, hälsotillstånd eller liknande omständighet kan befaras att 

häktning medför allvarligt men för den misstänkte så ska beslut om övervakning 

fattas istället. Beslut om övervakning förutsätter att det finns möjlighet att ordna 

betryggande och tillfredsställande övervakning. Det är även en förutsättning att 

den misstänkte samtycker till övervakning, annars ska denne häktas istället trots 

det men som det kan innebära för personen.68 

Ytterligare bestämmelser om övervakning finns i 

förundersökningskungörelsen (1947:948). I 26 § står att det, när det finns 

anledning att anta att häktning inte får ske enligt 24 kap. 4 § RB, är det åklagaren 

som ansvarar för att ordna nödvändig övervakning. Övervakningen får ordnas i 

den misstänktes eller annans enskilda hem eller på lämplig institution. Enligt 27 § 

kan den som lyder under övervakning åläggas skyldighet att till exempel infinna 

sig på viss plats vid vissa tidpunkter eller andra villkor som behövs för att 

genomföra övervakningen. 

För att övervakning ska vara ett alternativ krävs att personen i fråga redan 

lever under kontrollerade former. Till exempel kan det vara möjligt för en kvinna 

som nyligen fött barn och bor på sjukhuset tillfälligt, eller för en ungdom som bor i 

någon form av kontrollerat boende sedan tidigare, men även en person med 

tydliga rutiner och fasta punkter kan ställas under övervakning.  För att en person 

som befinner sig på ett hem för vård eller ett boende inom socialtjänsten ska 

kunna ställas under övervakning krävs länsstyrelsens medgivande enligt 26 § 

förundersökningskungörelsen. 

 

4.6.2 Reseförbud med eller utan anmälningsskyldighet 

Reseförbud med eller utan anmälningsskyldighet regleras i 25 kap. RB. Reseförbud 

kan bli aktuellt om en person är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse och det 

föreligger flyktfara men i övrigt saknas skäl för häktning. I dessa fall räcker det 

med att misstankegraden når skäligen misstänkt. Även då det föreligger skäl för 

häktning så kan beslut om reseförbud fattas om syftet med häktningen kan 

tillgodoses på detta sätt, enligt 25 kap. 1 § st. 2 RB. Reseförbud kan även vara 

aktuellt om den misstänkte kan antas lämna landet för att undkomma lagföring, i 

68 Bring & Diesen s. 358. 
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dessa fall kan reseförbud meddelas även för brott som inte har fängelse i 

straffskalan, 25 kap. 1 § st. 3 RB. 

 Reseförbud innebär att den misstänkte förbjuds att lämna en viss plats utan 

tillstånd. Anmälningsskyldighet innebär att den misstänkte ska anmäla sig på vissa 

tider hos anvisad polismyndighet. Det kan föreskrivas villkor som att den 

misstänkte ska vara tillgänglig under vissa tider i sin bostad eller på sin arbetsplats 

eller att denne ska lämna över sitt pass till polismyndighet.69  

 Beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet fattas enligt 25 kap. 3 § 

RB av åklagaren eller av rätten. Meddelas beslutet av åklagare har den misstänkte 

rätt att enligt 25 kap. 5 § RB begära att rätten prövar beslutet.  

 Om den misstänkte överträder reseförbudet eller inte fullgör de villkor som 

uppställts så ska han enligt 25 kap. 9 § RB anhållas och häktas om det inte är 

uppenbart att det saknas skäl till detta. 

 

4.7 Sammanfattning 
Det finns fyra olika former av häktning där huvudregeln är den som tillämpas mest 

medan utredningshäktning skiljer sig mest från de övriga formerna av häktning. 

Utredningshäktning skiljer sig genom att det i dessa fall räcker med en lägre 

misstankegrad samt att det finns ett krav på att det är av synnerlig vikt att häkta 

den misstänkte.  

 Behörig beslutsfattare vid beslut om häktning är domstol. Domstolen håller 

häktningsförhandling efter framställan från en åklagare. I samband med att 

domstolen meddelar beslut i häktningsfrågan ska denne också besluta om en 

tidsfrist inom vilken åtal ska väckas, normalt två veckor. 

 Alternativ till häktning är reseförbud och anmälningsskyldighet.  

Övervakning benämns ofta som ett alternativ men är ett hinder mot häktning. 

Bryter den som lyder under reseförbud mot förbudet eller några av de villkor som 

uppställts i samband med förbudet så ska denne häktas om det inte är uppenbart 

att det saknas skäl till detta.  Dessa häktningssurrogat används dock sällan då de 

anses vara ineffektiva jämfört med häktning.70 

69 Bring & Diesen s. 359. 
70 Ekelöf III, s. 76. 
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Jag har försökt hitta statistik på hur omfattande användandet av alternativen till 

häktning är. Tyvärr har detta inte varit enkelt. Ekelöf skriver att under 1983 

användes möjligheten till att ställa en misstänkt under anmälningsskyldighet ett 

60-tal fall och reseförbud beslutades i ungefär 350 fall. Användandet av 

övervakning ansåg han vara ointressant ur en statistisk synvinkel då det 

utnyttjades så sällan.71 Då denna statistik är 32 år gammal vet jag inte hur mycket 

vikt den kan erkännas idag. 

 

5 Genomförande av förvar och häktning 

5.1 Förvar 
Migrationsverket har sedan oktober 1997 ansvaret för personer som tas i förvar 

enligt 10 kap. 18 § UtlL.72 Enligt 10 kap. 19 § UtlL ska polismyndighet vara 

behjälplig i verkställandet av ett förvarsbeslut om den beslutsfattande 

myndigheten begär det. 

För att kunna verkställa förvarsbeslut har Migrationsverket fem förvar för 

asylsökande med totalt 235 platser tillgängliga. Detta är en ökning från de cirka 

150 platser som fanns 2007. Storleken på rummen som de förvarstagna sover i 

varierar. Två av förvaren har rum där den förvarstagne bor ensam men det vanliga 

är att rummen innehåller två till sex sovplatser.  Alla förvar i Sverige har olika 

avdelningar för män och kvinnor. Avdelningarna erbjuder underhållning som tv, 

biljardbord, träningsmöjligheter eller liknande. Alla förvar ska erbjuda möjlighet 

att vistas utomhus minst tre timmar per dag. Som förvarstagen har man rätt att ta 

emot besökare men besöken kan ske med till exempel övervakning. En 

förvarstagen ska ges möjlighet att hålla kontakt med omvärlden genom internet 

och telefon.  Utöver detta så erbjuds de förvarstagna viss möjlighet till utbildning. 

De förvarstagna har rätt till sjukvård och det är landstinget som ansvarar för 

denna och bestämmer hur och när sjukvårdare ska vara på plats. 

Förenta nationernas flyktingkommissariat (UNHCR) har i sina riktlinjer 

rörande förvar angett att särskilda förvarsanläggningar ska användas när en 

asylsökande tas i förvar och att användandet av fängelser eller häkten som 

71 Ekelöf III, s. 77. 
72 Prop. 1996/97:147. 
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förvarslokaler ska undvikas.73 Trots detta har lagstiftaren gett Migrationsverket, i 

verkställande av ett förvarsbeslut, möjlighet att placera asylsökande i andra 

lokaler än förvarslokaler. 

Enligt 10 kap. 20 § UtlL kan Migrationsverket placera en vuxen utlänning i 

kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Utlänningen ska då antingen ha 

utvisats på grund av brott enligt 8 kap. 8 § UtlL eller ha hållits avskild enligt 11 

kap. 7 § UtlL och av säkerhetsskäl inte kan vistas i en lokal särskilt anordnad för 

förvar enligt UtlL eller om det annars finns synnerliga skäl att placera en utlänning 

i annan lokal. Precis som tidigare presenterats så är utrymmet begränsat för att 

placera en utlänning i till exempel häkte på grund av synnerliga skäl. Tillfällen då 

detta anses tillåtet kan vara då en utlänning av transporttekniska skäl kan behöva 

placeras en kortare tid i kriminalvårdens lokaler eller om verkställigheten av ett 

avvisnings- eller utvisningsbeslut är mycket nära förestående.74 I rättsfallet MIG 

2006:3 ansågs synnerliga skäl föreligga då en utlänning placerats i häkte efter att 

det utvisningsbeslut som skulle verkställas hade fattats med stöd av lagen 

(1991:572) om särskild utlänningskontroll (LSU). Varje beslut om avskiljande ska 

dokumenteras på lämpligt sätt och beslut enligt 10 kap. 20 § UtlL ska vara 

motiverat och tas in i en särskild handling enligt 6 kap. 15 § UtlF.75  

Trots den restriktivitet som bör råda över att placera en förvarstagen i 

annan lokal än en förvarslokal så är enligt Förvarsutredningens beräkningar 20-25 

% av de förvarstagna kontinuerligt placerade i kriminalvårdens lokaler.76 Ungefär 

75 % av dem som placerades i kriminalvårdens lokaler placerades med hänvisning 

till 10 kap. 20 § st. 3 UtlL om synnerliga skäl.77 Dock kommer Förvarsutredningen 

till slutsatsen att möjligheten att placera en förvarstagen i kriminalvårdens lokaler 

endast används i de situationer som lagstiftaren avsett.78 Detta är en mening som 

inte delas av alla, till exempel inte av JO som anser att bestämmelsen 

överutnyttjas.79 Statistik från 2011 visar att den genomsnittliga tiden för placering 

på grund av synnerliga skäl var 14 dagar, och inte de i förarbetena angivna tiderna 

73 UNHCR Detention Guidelines från 2012, guideline nr. 8.48. 
74 Wikrén & Sandejsö s. 503. 
75 Prop. 1996/97:147 s. 32. 
76 SOU 2011:17 s. 306. 
77 Förvar under lupp s. 30. 
78 SOU 2011:17 s. 335. 
79 JO dnr. 6090-2009, s. 38. 
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på några timmar eller en natt. 80  Kritiken som riktades från JO mot 

Migrationsverkets förvarslokaler och hur beslut om placering fattades och 

genomfördes är idag gammal. Jag har själv upplevt att de flesta förvar i Sverige tog 

åt sig av kritiken och genomfört en förbättring av de kritiserade områdena. 

 

5.2 Häktning 
Kriminalvården är ansvarig för den som sitter häktad enligt förordningen 

(2007:1172) med instruktion för Kriminalvården, 1 §. 

I 24 kap. 24 § RB står att det angående behandling av den som är häktad 

finns särskilda regler. Dessa regler återfinns bland annat i häkteslagen (2010:611) 

som enligt 1 kap. 2 och 3 §§ gäller i princip för alla som befinner sig i 

kriminalvårdens häkteslokaler på grund av lag. Förvarstagna asylsökande som 

placeras i häkte under en kort period omfattas enligt 1 kap. 3 § häkteslagen. 

I 2 kap. i häkteslagen finns bestämmelser om placering. Bland annat stadgas 

i 1 § att en intagen person har rätt att placeras i enrum. Rätten kan begränsas 

enligt samma paragraf st. 2 om det är nödvändigt på grund av utrymmesskäl eller 

annan särskild anledning. I 2 § stadgas att män och kvinnor ska hållas åtskilda. De 

intagna ska enligt 5 § ges möjlighet dagtid att vistas med andra intagna med vissa 

begränsningar för säkerhet. Dessa begränsningar kan till exempel vara om en 

kroppsbesiktning behöver genomföras eller om lokalförhållandena inte tillåter det. 

En intagen ska enligt 6 § beredas lämplig sysselsättning och har rätt till ersättning 

för denna. En intagen har enligt 7 § rätt att vistas utomhus minst en timme om 

dagen. Denne ska även ha möjlighet att ”ägna sig åt förströelse” i enlighet med 8 §. 

9-11 § stadgar att en intagen ska få tillgång till massmedium för att kunna följa vad 

som händer i världen, ges möjlighet att utöva sin religion och ha vissa personliga 

tillhörigheter som böcker och tidningar. Enligt 2 kap. 13 § häkteslagen får en 

intagen ges permission om det finns särskilt ömmande skäl och inte säkerhetsskäl 

talar emot det. Särskilt ömmande skäl kan vara till exempel om en närstående är 

allvarligt sjuk eller för att närvara vid en närståendes begravning.81 Enligt 6 kap. 

kan rätten till kontakt med omvärlden begränsas genom restriktioner för den som 

80 Förvar under lupp, s. 38. 
81 Prop. 2009/10:135 s. 189. 
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är häktad på grund av misstanke om brott om det finns en risk att denne 

undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. 

Enligt 3 kap. får en intagen ta emot besök samt kontakta annan person 

genom till exempel telefonsamtal eller internet och ta emot post, med begränsning 

för säkerhet. Enligt 5 kap. ska den intagne erbjudas hälso- och sjukvård om det är 

behövligt. Kriminalvården ansvarar för att det finns sjukvårdspersonal på häktet. 

En intagen kan utsättas för vissa tvångsmedel i enlighet med 4 kap. i 

häkteslagen. Dessa är bland andra kontroll av bostadsrum, att sättas i handfängsel, 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning. 

 

5.2 Sammanfattning 
Det skiljer sig mycket mellan vem som har behörighet att fatta förvarsbeslut 

jämfört med beslut om häktning, som visats ovan. Vid verkställande är den mest 

grundläggande skillnaden vilken myndighet som är ansvarig. I fall av förvar är 

Migrationsverket ansvarig myndighet enligt UtlL och i fall av häkte är 

kriminalvården ansvarig enligt förordningen med instruktion för kriminalvården.  

För genomförande av förvar tillämpas reglerna om förvar i UtlL medan 

genomförande av häktning görs med stöd av reglerna i häkteslagen och 

häktesförordningen. 

 Även i praktiken skiljer sig förvar och häktning åt. Förvarslokalerna är 

utformade för att vara så öppna som möjligt och för att likna övriga 

mottagningsenheter hos Migrationsverket i så stor utsträckning som möjligt. Det 

finns en högre säkerhet på häkte än på förvar och de häktade hålls åtskilda 

tillskillnad från förvarstagna i ett förvar. Restriktionerna för att ta emot besökande 

är större i häkte än i förvar. Det anses vara en försämring av villkor och miljö för 

den förvarstagne att flyttas från ett förvar till ett häkte.82 

 

6 Rapporter 

6.1 Förvar under lupp 
2011 startade Röda korset projektet ”Förvar under lupp” som 2012 resulterade i 

en rapport med samma namn. Projektets syfte var att öka kunskapen om 

82 Se t.ex. SOU 2011:17 s. 23. 
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förvarinstitutets användning hos berörda aktörer i Sverige.83 Rapporten baseras 

på analys av 953 beslut och domar rörande förvar, uppsikt och placering.84 

 För genomförandet av analysen begärdes samtliga 193 förvarsbeslut som 

fattats av Migrationsverket under april och maj 2011 ut. Under 2011 förvarstogs 

totalt 2244 personer. Migrationsverket fattade 4008 beslut om förvar och 289 om 

uppsikt. Anledningen till att det i så stor utsträckning skiljer sig mellan antalet 

fattade beslut och antalet genomförda förvar är bland annat att vissa personer får 

fler än ett förvarsbeslut fattat mot sig under sin process. Vissa beslut fattas utan att 

verkställas då personen kanske avvikit eller skälen för förvaret upphört och när 

det gäller förvarsbeslut för personer som överförs till Sverige genom 

Dublinförordningen kan beslut om förvar vara fattat innan överföringen verkställs 

varpå Sverige informeras om att verkställigheten inte blir av av olika skäl varför 

förvarsbeslutet inte heller kan verkställas. Av de förvarsbeslut som fattades rörde 

majoriteten beslut om verkställighetsförvar och mer än 60% av ärendena hade 

koppling till Dublinförordningen.85  

 Rapporten analyserar bland annat de olika motiveringar för förvar som 

återfinns i besluten. Analysen visar att de kriterier som vanligen används vid 

beslut om verkställighetsförvar som grund för att anse att det finns en risk för att 

den asylsökande ska avvika är att utlänningen tidigare avvikit eller hållit sig 

undan, att utlänningen uppgett olika identiteter samt att utlänningen vid samtal 

med myndigheten uttryckt en ovilja till att åka eller att denne inte tänker 

samarbeta vid en verkställighet. Analysen visar även att det sällan förs ett 

resonemang om varför förvarsbeslut fattats och inte uppsiktsbeslut och att inget 

av besluten grundar sig på ett fattat uppsiktsbeslut som inte har följts av 

utlänningen.86  

 Rapporten anmärker på hur få förvarsbeslut som föregåtts av en diskussion 

av alternativet uppsikt. Som nämnts ovan så utgjorde antalet uppsiktsbeslut 

ungefär 7 % av antalet beslut om tvångsåtgärd mot utlänning fattade under samma 

period. Detta trots att de lagliga förutsättningarna för att fatta beslut om uppsikt 

och förvar för en utlänning är desamma. För att ta en utlänning i förvar istället för 

83 Förvar under lupp s. 5. 
84 Förvar under lupp s. 6. 
85 Förvar under lupp s. 23. 
86 Förvar under lupp s. 25. 
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att sätta denne under uppsikt ska det anses vara nödvändigt för att uppnå det 

eftersträvade syftet med tvångsåtgärden. Enligt Röda korsets analys så har de 

flesta förvarsbeslut en hänvisning till reglerna om förvar och uppsikt i inledningen 

och sedan ett kort konstaterande i slutet av beslutet att uppsikt i det enskilda fallet 

ej anses tillräckligt. Det saknas alltså i majoriteten av besluten den 

intresseavvägning som lagen kräver. Det går inte att utesluta att denna avvägning 

har gjorts men inte dokumenterats trots myndighetens dokumentationsskyldighet 

enligt 15 § förvaltningslagen (1986:223, FL), men motivering i besluten saknas.87 

 

6.2 Rapport från EMN 
I början av 2014 släppte Europeiska Migrationsnätverket (EMN) en rapport som 

heter ”The use of detention and alternatives to detention in the context of 

immigration policies in Sweden, 2014:1”. Rapporten syftar till att utreda 

omfattningen av användande av förvar och uppsikt av utlänningar i Sverige och 

den är betydligt mindre omfattande än Röda korsets rapport ”Förvar under lupp”.  

 Rapporten innehåller framförallt statistik. Den visar att det under 2013 

förvars togs ungefär 2900 utlänningar och 405 sattes under uppsikt. Jämfört med 

de drygt 54000 utlänningar som sökte asyl i Sverige samma år anser EMN det vara 

en relativt liten andel som utsatts för tvångsåtgärder.88 Rapporten pekar på 

problemen med att få tydlig statistik på området då det är flera myndigheter 

inblandande samtidigt som en och samma utlänning kan ha varit under uppsikt 

och sedan ha satts i förvar i flera omgångar.89 Enligt den statistik som presenteras i 

rapporten, som är baserad på Migrationsverkets egen statistik, så har antalet 

förvarstagna i Sverige per år ökat med cirka 40 % sedan 2013 jämfört med 2009. 

Samtidigt visar rapporten att tiden i förvar har minskat under samma period med 

cirka 60 % från i genomsnitt 13 dagars förvar till i genomsnitt 5 dagars förvar.90  

 EMNs främsta källa i Sverige är Migrationsverket vilket kan vara av vikt att 

påminna sig om när man läser rapporten. Den är tydligt inriktad på siffror och 

87 Förvar under lupp s. 28 f. 
88 The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration 
policies in Sweden s. 7. 
89 A. a. s. 13. 
90 The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration 
policies in Sweden 14 f. 
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undviker på många sätt de frågor och problem som Röda Korsets rapport ”Förvar 

under lupp” behandlade 2012. 

 

7 Förvarsutredningens slutbetänkande 

7.1 Inledning 
2011 lämnade Förvarsutredningen sitt slutbetänkande SOU 2011:17 till 

regeringen. I betänkandet föreslås att reglerna om behörig beslutsfattare av 

förvarsbeslut ska göras om så att behörigheten att fatta beslutet fortfarande tillhör 

handläggande myndighet men att beslutet ska prövas av domstol inom en kortare 

tidsfrist.91 Ett av skälen till detta förslag är att utredningen inte anser att det är 

rimligt att ett så pass ingripande beslut kan fattas av en myndighet och sedan 

omprövas och förlängas av samma myndighet.92 I våra nordiska grannländer 

Danmark, Finland och Norge fattas beslut av polismyndighet och underställs sedan 

domstol inom olika tidsfrister.  Utredningen gör en jämförelse med dessa nordiska 

länder och förslaget som sedan presenteras är tydligt påverkat av hur lagen ser ut i 

våra grannländer. Nedan presenterar jag kort regelverket rörande förvar i 

Danmark, Finland och Norge för att ge läsaren en ytlig insyn i hur pass unik den 

svenska lagstiftningen rörande behörighet att fatta beslut om förvar är. Efter detta 

presenteras förslaget som lämnades av Förvarsutredningen 2011. 

 

7.2 Reglering av förvar i Danmark, Finland och Norge  
 I Danmark är polis behörig beslutsfattare vid beslut om förvar. Beslutet måste 

omprövas av domstol om utlänningen hålls i förvar i mer än tre dygn. Domstolen 

ska i samband med att den fastställer förvarsbeslutet också sätta en tidsfrist för 

hur länge beslutet ska kvarstå. Denna tidsfrist får inte överskrida fyra veckor.93 

I Finland fattas beslut om förvar av en högre tjänsteman hos polisen, till 

exempel ett befäl. Sedan ska den tjänsteman som fattat beslutet utan dröjsmål men 

senast dagen efter att förvaret verkställts anmäla detta till tingsrätten på orten där 

förvaret sker. Tingsrätten ska senast inom fyra dygn efter anmälan ta upp frågan 

till prövning. Vid prövningen i domstol ska beslutsfattande tjänsteman vara på 

91 SOU 2011:17 s. 163 f. 
92 SOU 2011:17 s. 17. 
93 Udlændingeloven, LBK nr 711 af 01/08/2001, § 35. 
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plats och förse domstolen med en skriftlig utredning om ärendet och skälen för 

beslutet. Även utlänningen ska vara närvarande vid prövningen och denne ska 

höras.94 Utlänningen ska hållas i särskild förvarslokal men är dessa fulla eller det 

inte är möjligt på grund av transporttekniska skäl kan utlänningen placeras i 

kriminalvårdens lokaler. Behörighet att fatta beslut om placering tillfaller samma 

befattningshavare som har behörighet att fatta förvarsbeslutet.95 

I Norge används inte uttrycket förvar utan det sker istället ett gripande, så 

kallat pågripelse. Beslut om gripande fattas av en polismästare eller den som 

polismästaren gett fullmakt.  I fall då det är fara i dröjsmål kan en polistjänsteman 

gripa utlänningen. Vill polis behålla den förvarstagne efter gripandet ska en 

begäran om häktning lämnas till tingsrätten snarast möjligt. Sedan ska en muntlig 

förhandling hållas i tingsrätten där utlänningen har rätt att yttra sig i frågan samt 

har rätt till rättslig hjälp. Beslutet ska omprövas av domstolen var fjärde vecka och 

efter totalt tolv veckor krävs synnerliga skäl för förlängning.96 Trots att det heter 

häktning av utlänning hålls inte utlänningen i ett häkte underställt kriminalvården 

utan i ett så kallat utlänningsinternat, utlendingsinternat, som polismyndighet 

ansvarar för.97  

Den ordning som finns i norsk rätt om behörighet att fatta beslut om att 

hålla en utlänning i förvar är alltså väldigt lik den ordning som vi i svensk rätt har 

rörande att gripa och häkta en brottsmisstänkt. 

 

7.3 Utredningens förslag rörande reformerad behörighet att fatta 

förvarsbeslut 
Ett alternativ som har presenterats genom betänkandet från 2011 är att skapa en 

lösning som mer liknar hur det ser ut i våra grannländer och istället ge behörighet 

att fatta förvarsbeslut till enbart domstol eller polismyndighet.98 Man gör i 

betänkandet en nationell jämförelse med hur beslutsfattande går till vid beslut om 

frihetsberövande enligt lagen (1988:890) om vård av missbrukare (LVM), lagen 

94  Ulkomaalaislaki, 30.4.2004/301, §§ 124 -126. 
95 Ulkomaalaislaki § 123. 
96 Lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold 
her (utlendingsloven) § 105. 
97 Utlendingsloven § 106. 
98 SOU 2011:17 s. 153 ff. 
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(1990:52) om vård av unga (LVU) och lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT). Det görs också en jämförelse med reglerna i RB om att ett 

häktningsbeslut ska fattas av domstol. Det påpekas att beslut om förvar är det 

enda beslut om frihetsberövande som inte ska fattas av domstol eller underställas 

domstol inom en kortare tidsrymd.99 Avslutningsvis presenteras förslaget att ett 

förvarsbeslut ska underställas domstol inom en kortare tidsfrist samtidigt som att 

utredningen vill att lagstiftaren ska förtydliga vilken myndighet som är behörig 

beslutsfattare i vilka fall.100 Utredningen vill i samband med detta införa en 

bestämmelse som kräver att muntlig handläggning mellan utlänningen och 

handläggande myndighet ska föregå beslut om förvar. Vid en muntlig handläggning 

skulle Migrationsverket noga gå igenom frågan om förvar med utlänningen och 

sedan utreda dennes inställning till detta. Man säger att genom att införa muntlig 

handläggning istället för muntlig förhandling så undkommer man problemet med 

att Migrationsverket annars ska behöva fatta ett förvarsbeslut i direkt anslutning 

till mötet med utlänningen.101  I betänkandet vill Förvarsutredningen dock tillåta 

att muntlig handläggning underlåts i undantagsfall.102 Undantagsfallet skulle i så 

fall skapas för att ge en möjlighet till myndigheten att undvika muntlig 

handläggning i de fall då man misstänker att utlänningen annars kommer att 

avvika efter samtalet. Jag kommer nedan att presentera min analys av dessa 

förslag. 

 Betänkandet har ännu inte lett till att ett lagförslag presenterats och det är 

få av de anmodade som lämnat ett remissyttrande över utredningen. JO avstod då 

man inte ansåg sig ha kunnat göra en lagteknisk granskning av utredningen i det 

skedet då man ombetts lämna remissyttrande.103 Kammarrätten i Stockholm avgav 

ett remissyttrande där man inte stöttade förslaget att flytta behörigheten att fatta 

förvarsbeslut till domstolen. Motiveringen till detta var främst att det kommer att 

bli otydligt om behörighet att fatta beslut rörande en utlänning ofta flyttas mellan 

olika myndigheter samt att Migrationsverket, för att göra en framställan om förvar 

till domstolen, ändå måste införskaffa den kunskap om ärendet och vad som kan 

99 SOU 2011:17 s. 153. 
100 SOU 2011:17 s. 163. 
101 SOU 2011:17 s. 171 f. 
102 SOU 2011:17 s. 394. 
103JOs remissyttrande över betänkandet SOU 2011:17, dnr 1537-2011. 
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grunda ett beslut om förvar att myndigheten lika gärna kan behålla behörigheten 

att fatta beslutet.104 Vidare ansåg Kammarrätten att det skulle bli en för stor 

belastning för migrationsdomstolarna att ha både prövning av förvarsbeslut samt 

hålla muntlig handläggning där utlänningen har chans att yttra sig. Kammarrätten 

ansåg dock att det var på tiden att ett förslag om att reformera förvarsregleringen 

gjordes, dock presenterade man inget alternativ till förvarsutredningens förslag.105 

Advokatsamfundet ansåg däremot att förslagen som presenterats i 

förvarsutredningen var i stort godtagbara och hade ingenting att invända mot att 

det skapades en lagfäst överprövning i domstol av Migrationsverkets 

förvarsbeslut. Det betonades att frihetsberövande beslut endast ska meddelas i de 

fall det är nödvändigt och att användandet av förvar bör begränsas i möjligaste 

mån.106 

 

7.6  Sammanfattning och kommentar 
Ser man till hur behörigheten att fatta förvarsbeslut är utformad i våra 

grannländer blir det tydligt att Sveriges lagstiftning skiljer sig från övriga länders. I 

Sverige finns behörigheten att fatta förvarsbeslut inte hos polismyndighet utan här 

följer den den myndighet som är handläggande myndighet i ärendet, vilket kan 

vara polismyndighet men i de flesta fall är Migrationsverket. Sverige skiljer sig 

även från Danmark, Finland och Norge på den punkten att dessa tre länder har 

utformat lagstiftningen så att beslut om förvar ska underställas domstol inom en 

viss tid. Anledningen till att den svenska lagstiftaren har valt att låta behörigheten 

följa handläggande myndighet är för att beslutandet behöver ha en flexibilitet så 

att snabba beslut kan fattas. Utöver detta är det ofta handläggande myndighet som 

har tillräckligt god insyn i ärendet för att kunna fatta ett välgrundat beslut.107 

Framtill 1989 års utlänningslag (1989:529) hade polismyndigheten en vidare 

behörighet att fatta beslut om avvisning. Denna behörighet försvann i och med 

104 Remissyttrande över SOU 2011:17 av Kammarrätten i Stockholm, dnr AdmD-
124-2011 s. 2. 
105 Remissyttrande över SOU 2011:17 av Kammarrätten i Stockholm, dnr AdmD-
124-2011 s. 4. 
106 Remissyttrande över SOU 2011:17 av Advokatsamfundet, dnr R-2011/0549 s. 
1. 
107 Prop. 1988/89:86 s. 98. 
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lagändringen var efter antalet ärenden där polismyndigheten var handläggande 

myndighet krympte till den ringa mängd som det är än idag och dåvarande 

Invandrarverket blev behörig myndighet att fatta förvarsbeslut i de flesta fall. Dock 

har förslaget, att reformera behörigheten så att ett förvarsbeslut ska underställas 

domstol, kommit genom betänkandet SOU 2011:17. Betänkandet har ännu inte lett 

till något lagförslag och det har mött både motstånd och medhåll. 

  
8 Reflektion 

8.1 Inledning 
Från början skapades gränser för att markera makt och bygga relationer mellan 

länder och de vakades mot fiender som var ute efter att erövra mark. Idag hålls 

gränserna med politik och vakas mot utlänningar för att skydda länders 

suveränitet. Runt om i Europa ses en ökande inströmning av immigranter och 

samtidigt hårdnar attityden mot immigranter och framförallt illegala immigranter i 

samma takt. I många Europeiska länder har främlingsfientliga partier fått politiskt 

fäste som växer sig starkare för varje år. Det grekiska partiet Gyllene gryning har 

de senaste två åren motionerat för att 30 militärbaser ska göras om till förvar med 

plats för 1000 personer i varje, totalt 30000 platser. Italien beslutade 2011 att 

förlänga tiden för tillåtet verkställighetsförvar från sex till 18 månader efter vad 

som är den tillåtna maxgränsen enligt återvändandedirektivet. 2012 

hungerstrejkade 73 förvarstagna vid polska förvar för att få rätt till information 

om deras ärende, få ha kontakt och få tillgång till sjukvård samt för att få ett stopp 

på mentala, fysiska och med omvärlden sexuella övergrepp. 2005 omkom 11 

förvarstagna vid förvaret i Schipol efter att en brand startats som en protest mot 

förhållandena i förvaret och 11 av de förvarstagna var inlåsta i sina rum varför de 

inte kunde ta sig till säkerhet. Immigranter kan tas i förvar det första som händer 

när de når ett land. I vissa fall kan förvarsbeslutet fattats innan de har nått landet 

där deras ärende ska prövas då de överförs mellan länder anslutna till 

Dublinförordningen. Många europeiska länder kritiseras av olika organ som 
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UNHCR och Europaparlamentet för långa förvarstider, godtyckliga förvarsbeslut, 

förvarslokalernas standard, hur förvaren genomförs och så vidare. 108 

Trots den problematik som finns rörande förvaren i Europa så benämns 

Sveriges förvar internationellt som det undantag som bekräftar regeln. De svenska 

förvaren får positiv kritik för hur de ser ut, hur de sköts och hur utlänningarnas 

situation i förvaren ser ut. Särskilt nämns att förvaren inte liknar 

kriminalvårdslokaler och inte heller drivs på samma sätt som dessa.109 De svenska 

förvaren fungerar framförallt som en social kontroll genom ett överhängande hot 

om begränsad frihet som utlänningen påminns om i nästan varje kontakt med 

Migrationsverket.  

Det är cirka 6 % av dem som söker asyl i Sverige som får ett beslut om 

förvar. Som nämnts anses standarden i ett svenskt förvar vara bra och i jämförelse 

med de flesta europeiska länder är även standarden på besluten om förvar bra. 

Frågan som dock uppstår är om det räcker att Sverige är bra i jämförelse med 

andra europeiska länder. Sverige har en mångårig och tydlig tradition av att värna 

om rättssäkerhet, den enskilda människans skydd mot staten och mänskliga 

rättigheter, en tradition som vi känner mycket stolthet över.  I denna rättssäkerhet 

finns det inte utrymme för lagstiftaren att tillåta att varje handläggare tillsammans 

med en beslutsfattare vid Migrationsverket har möjligheten att fatta beslut om att 

ta en person i förvar under lång tid.  

  

8.2 Kvalitén på Migrationsverkets förvarsbeslut 
Som presenterats ovan har det förekommit en hel del kritik över kvalitén på de 

förvarsbeslut som fattas på Migrationsverket. 110  Många beslut saknar 

proportionalitetsbedömning, hänvisning till praxis eller Migrationsverkets egna 

styrdokument, tydlig bakgrund eller skäl till varför beslutsfattaren gjort sin 

bedömning. Vissa beslut har hänvisningar till ett annat lagrum än det som beslutet 

108 Se t.ex. rapporten The conditions in Centres For Third Country National with a 
particular focus on provisions and facilities for persons with special needs in the 
25 EU member states, European Parliament, Brussels, December 2007 PE 393.275. 
109 The conditions in Centres For Third Country National with a particular focus on 
provisions and facilities for persons with special needs in the 25 EU member 
states, European Parliament, Brussels, December 2007 PE 393.275, s. 198. 
110 Se t.ex. Röda Korsets rapport ”Förvar under lupp” och JO dnr 6090:2009. 
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grundats på och väldigt många beslut saknar helt en bedömning rörande 

alternativet uppsikt i det enskilda fallet.111  

 Min uppfattning är att en anledning till att förvars- och placeringsbesluten i 

vissa fall brister i kvalité är att det idag inte ställs uttalade krav, varken från 

Migrationsverket eller från lagstiftarens sida, på att den föredragande 

handläggaren eller beslutsfattaren har någon juridisk utbildning. Förenat med att 

både föredragande och beslutsfattare kan ha bristande kunskap i juridik så är det 

sällan föredragande ges särskilt lång tid att förbereda ett förvars- eller 

placeringsbeslut utan behovet uppstår snabbt och ofta ska besluten fattas direkt. 

Undantaget är de fall då personen som ska tas i förvar har en planerad överföring 

från ett annat land anslutet till Dublinförordningen. I dessa fall är avsändarlandet 

skyldigt att ge mottagarlandet en notifiering en viss tid innan överföringen ska ske, 

enligt 26 art. Dublinförordningen, vilket ger föredragande en större tidsrymd att 

bedöma och formulera förvarsbeslutet.  

Jag anser att det är tydligt att lagstiftarens intention inte var att beslut om 

förvar och placering skulle fattas av personer som inte har en fördjupad kunskap 

om lag och värderingar rörande legala frihetsberövanden. Utöver att lagstiftaren i 

förarbeten vid flera tillfällen understrukit att förvar och placering av utlänning är 

djupt ingripande så har man också utformat lagtexten som om att den ska 

tillämpas av en juridiskt kunnig person. Genom uttryck som ”utlänningens 

personliga förhållanden eller övriga omständigheter” har lagstiftaren visat att 

denne utgått från att tillämparen har en fördjupad kunskap i juridik. Det är ett 

väldigt öppet kriterium och lämnar stort utrymme för subjektiva bedömningar. 

Likaså kan skillnaden vara obefintlig för en person utan juridisk utbildning mellan 

Dublinförordningens krav på betydande risk för avvikande jämfört med 10 kap. 1 § 

st. 3 UtlL där det krävs en risk för avvikande för att fatta förvarsbeslut för en 

person vars ärende ska verkställas. Det är därför viktigt att en person som fattar 

förvars- eller placeringsbeslutet förstår hårfina skillnader i lagtext, principerna 

bakom lagen och vikten av att inte blanda in personliga åsikter om utlänningen i 

fråga.  

 Det är inte bara de låga krav som ställs på juridisk kunskap hos de anställda 

som jag anser sänker kvalitén på förvarsbeslut hos Migrationsverket. Det som även 

111 Förvar under lupp s. 23 ff. 
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bidrar är att alla beslut sker i ett datorprogram där det finns färdiga mallar för 

besluten.112 I denna mall står redan mycket av det som ska finnas med i ett 

förvarsbeslut och handläggaren på Migrationsverket kan därför fylla i endast 

omständigheter i det enskilda fallet. Detta är ett effektivt sätt som sparar tid och 

pengar samt gör att lägre krav kan ställas på personen som skriver beslutet, men 

det kostar på rättssäkerheten. Mallen innehåller meningar som ”Migrationsverket 

anser att det inte är tillräckligt med uppsikt i det enskilda fallet”. Självklart hindrar 

inte mallen att handläggaren gör en bedömning av uppsiktsalternativet. Men 

mallens utformning bidrar till att förståelsen för relationen mellan uppsikt och 

förvar tappas då handläggaren kan fatta förvarsbeslutet utan att behöva tänka 

över alternativet uppsikt. Det bör nämnas att även mycket av handläggningen inför 

ett häktesbeslut sker via stöd av mallar och färdiga dokument. Det är inte ett 

system som tillämpas enbart av Migrationsverket. 

Genom att kräva att ett beslut om förvar eller placering sker som ett 

tvåmannabeslut har Migrationsverket sökt säkra kvalité och skydda den enskildes 

rättigheter från intrång. Som anställd hos Migrationsverket har jag fått erfara att 

föredragande och beslutsfattare ofta jobbar mycket tätt. Det är vanligt att 

beslutsfattare är detta för ett team över vilket denne också är teamledare. Det 

finns en risk att beslutsfattaren blir trygg i föredragandens beslut. Som 

beslutsfattare på Migrationsverket fattar du väldigt många olika beslut och märker 

du att en av dina föredragande normalt skriver korrekta beslut tror jag att det är 

enkelt att förlita sig på denne persons beslut och inte vara fullt lika noggrann vid 

genomläsning.   

 

8.3 Förslaget om reformerad behörighet m.m. från SOU 2011:17  
Då problemen med kvalitét på vissa av Migrationsverkets förvars- och 

placeringsbeslut samt omfattningen av användandet av förvar och placering 

framhållits bl.a. av JO beslutade regeringen 2009 att göra en utredning. I 

slutbetänkandet som presenterades 2011 gavs förslaget att reformera 

behörigheten att fatta beslut om förvar. Behörigheten att fatta beslut skulle kvarstå 

hos Migrationsverket men ska besluten ska underställas domstol inom en kortare 

112 Mallen för förvarsbeslut återfinns i bilaga 1. 
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tidsrymd.  Migrationsverket skulle få en skyldighet att hålla muntlig utredning med 

utlänningen inför ett förvarsbeslut, med viss möjlighet att göra undantag. Nedan 

följer min analys av detta förslag. 

  Jag instämmer med utredningen om att det inte bör krävas att ett 

förvarsbeslut ska fattas av en domstol direkt, så som förfarandet är vid fattande av 

ett häktningsbeslut. Förvar är inte fullt lika ingripande som häktning varför det 

inte borde behöva ställas riktigt samma höga krav på hur ett förvarsbeslut fattas. 

Migrationsverket har inte något alternativt sätt att hålla utlänningen under 

kontroll, så som åklagare och polismyndighet kan använda sig av gripande och 

anhållande. Förvisso finns alternativet att ställa utlänningen under uppsikt i 

väntan på domstolens beslut. Jag tror dock att detta skulle leda till att det bildas en 

inställning hos de som fått förvarsbeslut av att dessa automatiskt ska efterföljas av 

ett beslut om uppsikt och att en utlänning som får beslut om uppsikt därför skulle 

förstå vad som väntar och avvika. För att förvarsinstitutet ska bli ett verkligt medel 

som fungerar i praktiken krävs att besluten kan fattas snabbt och på plats, 

framförallt i fall av verkställighetsförvar. Om ett förvarsbeslut ska grundas på att 

utlänningen kan antas avvika så finns det inte utrymme att vänta fyra dygn från 

det att en framställan görs vid domstol tills beslut fattats. Det skulle finnas en 

betydande risk att utlänningen under dessa fyra dygn avviker varför 

förvarsinstitutet då inte blir praktiskt verksamt i många fall. Ska lagstiftaren göra 

om behörigheten att fatta förvarsbeslut så i grunden behöver man också ge 

Migrationsverket behörighet att begränsa utlänningens frihet på samma sätt som 

man gett åklagare behörighet att anhålla en misstänkt. Ges denna behörighet så 

har man då istället i princip samma problematik som idag, med vem på 

Migrationsverket som ska ha behörighet att fatta dessa beslut, under vilka 

omständigheter och vilka krav som ska och kan ställas på denne person. 

 Förslaget som presenteras i SOU 2011:17, om att istället låta 

Migrationsverket fatta förvarsbesluten men att de sedan ska underställas en 

domstol inom en kortare tid, är ett alternativ som jag anser är mer praktiskt 

genomförbart. Men frågan är om det är så självklart som utredningen från 2011 

verkar anse. Förvarsbeslut är idag den enda form av frihetsberövande där beslutet 

inte underställs domstol automatiskt utan att det först sker i samband med en 

överklagan. Som nämnts ovan så görs det i betänkandet från 2011 en jämförelse 
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med behörigheten att fatta frihetsberövande beslut enligt LVM, LVU och LPT. Jag 

tycker att det är en svår jämförelse att göra. Det skiljer sig väldigt mycket åt i vad 

som konstituerar ett frihetsberövande enligt dessa lagar och enligt UtlL. 

Frihetsberövanden enligt LVM, LVU och LPT är en form av tvångsvård som tvingas 

på en individ för att skydda denne mot sig själv eller någon i dess närhet. Det är 

högre krav som ställs på grunderna till att frihetsberöva en person enligt dessa 

lagar än enligt UtlL. Den vård och de boenden där en person hålls som är 

frihetsberövad med grund i LVM, LVU och LPT ska vara anpassade för att ge 

personen de bästa möjligheter som går för att tillfriskna och läka.  Det rör sig oftast 

om längre frihetsberövanden än upp till två månader. Den som frihetsberövats är 

ofta mindre begränsad än en person som sitter i förvar och de begränsningar som 

görs ska vara för att försäkra god vård. Utredningen kopplar frihetsberövanden 

enligt LVM, LVU och LPT till dem enligt UtlL genom uttrycket att det är 

frihetsberövande beslut rörande personer som inte kan förväntas tillvarata sin 

egen rätt varför domstolsprövning anses nödvändigt.113 Jag vill inte påstå att en 

utlänning som sitter i förvar har samma möjlighet att tillvarata sin rätt som en 

svensk medborgare i samma situation. Utlänningen har många gånger varit med 

om traumatiska upplevelser och situationer som en svensk medborgare aldrig 

behövt erfara. De kan ha olika former av psykiska besvär, de talar ofta inte det 

svenska språket och de har i många fall inte möjlighet att anlita ett försvar till 

deras hjälp då de lämnat det mesta av sina tillgångar i hemlandet. Men det är 

fortfarande vuxna människor som på tagit sig över världen. De ska få information 

från Migrationsverket om sina rättigheter och skyldigheter, hur de ska gå tillväga 

för att överklaga ett beslut och kontakten med Migrationsverket sker i huvudregel 

via auktoriserade tolkar. I fall av verkställighetsförvar har utlänningen varit i 

kontakt med myndigheten i flera omgångar då dennes ärende i dessa fall är avgjort 

och ska verkställas. Det rör sig sällan om en person i samma utsatta situation som 

den som är frihetsberövad enligt LVM, LVU eller LPT.  

 Det utredningen anser vara anledningen till varför det inte redan är så att 

ett beslut om förvar underställs domstol idag är att det inte ställs som krav från 

EU.114  När den nya instans- och processordningen infördes 2006 reformerades 

113 SOU 2011:18 s. 155. 
114 SOU 2011:17 s. 153. 
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inte reglerna om behörighet att fatta förvars- eller placeringsbeslut. Inte heller 

infördes några regler om att besluten inom en viss tid ska underställas domstol 

trots att det skapades migrationsdomstolar. Istället lät lagstiftaren behörigheten 

bli kvar hos förvaltningsmyndigheterna och lät dessa fatta samt överpröva sina 

egna beslut så som innan reformen. Jag ställer mig tveksam till att anledningen till 

detta skulle vara att EU inte kräver mer av Sverige. I propositionen sägs snarare att 

regeringen anser att det gamla systemet är det mest lämpliga då frågan om förvar 

är så pass nära knuten till själva asylärendet.115 Utöver det görs inget mer 

uttalande om varför man valt att inte reformera behörigheten vid förvarsbeslut. 

 Problemen med att förvarsbeslut brister i kvalité kommer att kvarstå även 

om lagstiftaren reformerar behörigheten så att besluten ska underställas domstol 

inom en viss tid. Det är fortfarande Migrationsverket som kommer att fatta själva 

grundbeslutet. Ställs det inga krav på dem som fattar dessa beslut så kan andra 

problem än dem vi ser idag att uppstå. Till exempel kan det vara så att det i det 

enskilda fallet finns grund för förvar men att de på Migrationsverket som fattat 

beslutet har gjort det på fel grunder varpå domstolen upphäver beslutet och den 

förvarstagne ska släppas omgående. Ska då beslutsfattarna kunna skapa sig en 

djupare förståelse för vad det är som gjort att domstolen upphävt beslutet och 

fatta ett nytt beslut på korrekta grunder kan det antas krävas en djupare juridisk 

kunskap. Migrationsverket behöver även kunna förlita sig på att ett fattat 

förvarsbeslut är korrekt och kommer att bestå efter en domstolsprövning för att 

inte drabbas av en osäkerhet. Osäkerhet i fall av frihetsberövanden drabbar 

rättssäkerheten. Det kommer att bli otroligt svårt att motivera för en utlänning 

varför denne suttit inlåst på fel grunder med att beslutet fattades av en person som 

hade bristande juridisk kunskap i beslutet den fattade. Nästa fråga blir naturligt 

hur vi kompenserar dem som fått felaktiga förvarsbeslut; ska det göras 

ekonomiskt kommer det snabbt att visa sig billigare att kräva utbildade 

beslutsfattare än att bära risken det innebär att inte ha detta.  

 Utöver utredningens förslag att reformera behörigheten att fatta beslut så 

presenterades också förslaget att införa en obligatorisk muntlig handläggning med 

den berörda utlänningen inför fattandet av ett förvarsbeslut. Den muntliga 

handläggningen skulle då föregå ett förvarsbeslut för att ge utlänningen en 

115 Prop. 2004/05:170 s. 115. 
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möjlighet att redogöra för sin ståndpunkt.116 Jag ifrågasätter om detta skulle vara 

verksamt i praktiken. Risken finns att Migrationsverket skulle skapa huvudregel av 

undantaget och undvika en muntlig handläggning i fler fall än vad som 

betänkandet åsyftat. De asylsökande skulle förmodligen förstå att en muntlig 

handläggning föregår beslut om förvar i vissa fall. Skulle de då kallas till ett sådant 

möte tror jag att det finns dem som anser sig ha anledning att inte närvara eller att 

avvika från asylprocessen. Likaså förklarar inte utredningen vilken hänsyn som 

skulle tas till utlänningens inställning till ett förvarsbeslut. Det är oklart om hänsyn 

skulle tas till sådant som att utlänningen själv inte anser att det finns grunder för 

att ta denne i förvar, eller om denna handläggning ska vara för att ge utlänningen 

en chans att förklara sig. Likaså kommer det att bli ett stående undantag från 

muntlig handläggning i de fall som rör överföringar till Sverige enligt 

Dublinförordningen då beslut om förvar i dessa fall oftast fattas innan utlänningen 

anlänt till mottagande land. 

 Angående de remissyttranden som ingavs över förslaget så finns inte 

mycket ytterligare att säga mer än att det blir tydligt vid läsandet av dessa att både 

kammarrätten i Stockholm och Advokatsamfundet har uppfyllt sina uppgifter och 

läst förslaget ur ett perspektiv som stämmer överens med deras olika roller. 

Kammarrätten har ett domstolsperspektiv och skrev att förslaget leder till för 

mycket arbete för domstolarna medan advokatsamfundet har ett 

advokatperspektiv och ser en ökad möjlighet för användandet av offentligt biträde 

om förvarsbesluten skulle ha en obligatorisk överprövning i domstol.  

 Jag anser att förslagen som presenteras i Förvarsutredningens betänkande i 

stort är svårapplicerbara i praktiken. För mig som gjort det är det tydligt att de 

som lagt fram förslaget själva inte arbetar med att fatta förvarsbeslut på en 

myndighet. Jag skulle vilja påstå att det är ett märkligt förslag på så sätt att jag 

uppfattar att många av dessa förslag innebär att lagstiftaren ska anpassa lagen 

efter tillämparen, i detta fall främst Migrationsverket, istället för att kräva att 

tillämparen anpassar sig till lagstiftningen. Som jurist ifrågasätter jag om det är 

rätt sätt att angripa problemen på. 

 

116 SOU 2011:17 s. 171 f. 

 49 

                                                        



     
 

9 Förslag 

9.1 Kvalité 
Det som jag anser tala för att det införs en överprövning i domstol är att risken för 

felaktiga beslut skulle flyttas från den enskilde utlänningen till staten. Detta skulle i 

sig kunna utgöra nog skäl, men oavsett hur man väljer att göra anser jag att risken 

bör minskas genom krav på högre kvalité på beslut om förvar och placering.  

Jag anser att lagstiftaren bör ställa ett tydligt och direkt krav på att både 

föredragande och beslutsfattare har en fördjupad förståelse för juridiken bakom 

möjligheten att placera en utlänning i förvar eller i kriminalvårdens lokaler. Det 

behöver inte innebära att de alla ska ha läst juridik på universitetsnivå men det 

borde åtminstone krävas att de har genomgått kurser där de får lära sig de olika 

bedömningar och avvägningar som krävs i det enskilda fallet för ett förvarsbeslut. 

En enkel lösning är att dessa kurser genomförs på Migrationsverkets initiativ men 

av en utomstående aktör med god kunskap inom juridik, så som till exempel en 

högskola med juridikprofessorer. För att få behörighet att fatta förvarsbeslut 

skulle då en anställd hos Migrationsverket ha genomfört kurserna. 

De som föredrar liknande beslut borde få genomgå utbildning i vilka 

omständigheter som kan utgöra grund för förvar, vad som skiljer de olika 

formerna av förvar åt, vad som kan anses utgöra skäl att anta att en person 

kommer att avvika, vad som är synnerliga skäl för förlängning men också i 

lagstiftarens syn på frihetsberövande och det starka skydd som vi har gentemot 

det. Inte bara en ytlig förståelse för reglerna i UtlL utan jag anser att det är av vikt 

att en person som fattar frihetsberövande beslut i statens namn har så pass 

välgrundad kunskap så att denne förstår innebörden av 2 kap. 8 § RF eller art. 5 

EKMR och kan hålla i minne att lagstiftning rörande frihetsberövande aldrig kan 

tolkas extensivt. Jag anser även att det ska krävas att en anställd hos 

Migrationsverket innan denne har rätt att fatta frihetsberövande beslut ska ha 

besökt ett förvar för att inte ha bara en teoretisk utan även en praktisk förståelse 

för vad det är man beslutar om för den enskilde.   

Rörande beslutsfattare skulle jag vilja se att krav ställs på att dessa har en 

examen i juridik.  Detta då det är beslutsfattaren som i slutändan har det 

övergripande ansvaret för beslutet som fattas. Migrationsverket är en av de 

främsta arbetsgivarna för Sveriges jurister och jag tror inte att det skulle vara allt 
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för svårt att tillgodose detta krav. Det är inte rimligt att en person som inte har 

någon juridisk utbildning över huvud taget kan stå som beslutsfattare i ett beslut 

om frihetsberövande där personen kan sitta frihetsberövad i upp till två månader 

på grundbeslutet.  

Förutom att lagstiftaren bör ställa krav på vem som har behörighet att delta 

i ett förvarsbeslut anser jag att Migrationsverket har ett ansvar i att revidera de 

mallar som används vid beslut om förvar. För att till exempel lyfta fram 

diskussionen om uppsikt behöver man utforma dessa mallar så att föredragande 

måste göra tydligt hur denne har bedömt att uppsikt inte är tillräckligt i det 

enskilda fallet. Jag anser alltså inte att det räcker att det nämns att uppsikt inte är 

tillräckligt i det enskilda fallet i en bisats, utan mallen bör utformas som förslagsvis 

en fråga som ska besvaras snarare än ett påstående. Ett annat alternativ är att 

skapa ett förfarande som ser ut så att en föredragande för att kunna göra ett utkast 

till förvarsbeslut först måste fatta ett fristående beslut om att uppsikt inte är 

tillräckligt i det enskilda fallet. Alltså att förvarsbeslut sker i två steg, först ett om 

uppsikt och efter att detta är fattat får du i systemet tillgång till mallen för 

förvarsbeslut. 

 

9.2 Kontroll 
9.2.1 Förvarsbeslut 

Att utgå från regleringen i RB för häktning av en brottsmisstänkt när vi pratar om 

förvar av asylsökande anser jag vara ett tillvägagångssätt som är svårt att 

applicera. Då det uppstår en brottsmisstanke som är så pass stark att det leder till 

häktning så kommer det med största sannolikhet även att väckas åtal. I dessa fall 

är domstolen behörig beslutsfattare både i beslut om häktning och i själva 

brottmålet. Det är alltså inte som det skulle se ut i fall av förvar då i sådant fall 

domstolen beslutar om förvar medan Migrationsverket behåller behörighet att 

fatta det initiala beslutet i asylärendet.  

I SOU 2011:17 gör utredaren en jämförelse mellan svensk, dansk, norsk och 

finsk rätt. Jag anser att det är en enklare lösning att utan en djupare diskussion om 

likheter och olikheter mellan de juridiska systmen i de nordiska länderna göra en 

överföring från dessa länders system rörande förvar till det svenska systemet. 

Ingenstans i utredningen talas om Sveriges starka tradition av självständiga 
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myndigheter. Den så kallade svenska modellen utgår från att det finns en 

självklarhet och transparens rörande hur arbetet på myndigheterna sköts och att 

det ska kunna skötas utan inblandning från annat statligt organ. Både Danmark 

och Norge är länder där denna modell inte tillämpas utan där syns mer av ett 

hierarkiskt styre. Jag kommer inte att gå vidare in på frågan om utvecklingen som 

sker mot allt mer självständiga tillsynsmyndigheter då det faller utanför 

uppsatsens syfte. 

 Ett inbyggt kontrollorgan vid beslut om förvar och placering är 

utlänningens rätt att överklaga beslutet. 2009 var det cirka 30 % av 

förvarsbesluten som överklagades, det vill säga ungefär vart tredje beslut.117 

Uppskattningsvis så är de flesta av dessa överklaganden från utlänningar som har 

erhållit stöd genom ett offentligt biträde. Dock får inte glömmas att 

Migrationsverket i egenskap av myndighet faller under förvaltningslagen 

(1986:223 (FL)). Det betyder bland annat att de lyder under serviceskyldigheten i 

4 § FL.  En utlänning i kontakt med Migrationsverket får mycket hjälp och stöd 

rörande hur de ska gå till väga för att överklaga. De ska få information om exakt 

datum då ett överklagande måste vara inne, de ska få information om vad som bör 

finnas med i varje överklagande, de tillåts skriva på vilket språk de själva vill varpå 

Migrationsverket ansvarar för att skicka texten på översättning och de får papper 

och penna för att skriva överklagandet av Migrationsverket. Det enda som 

Migrationsverket inte har möjlighet att hjälpa till med är att skriva själva 

överklagandet. Självklart kan man inte utgå från att det trots detta är så att alla har 

en självklar möjlighet att skriva ett överklagande. Förvarsbesluten skrivs på 

svenska och Migrationsverket svarar inte för översättning till annat språk. Inte 

heller kan en utlänning förväntas ha full kunskap om den svenska lagstiftningen 

angående förvar och på så sätt veta om ett beslut är korrekt eller ej. Dock har 

Migrationsverket en skyldighet att informera utlänningen enligt 21 § FL om 

anledningen och grunderna i det enskilda fallet för förvarsbeslutet. Det finns även 

en motiveringsskyldighet i 20 § FL som kräver att Migrationsverket tydligt 

motiverar beslutet. Utlänningen underrättas om beslutet med hjälp av tolk och har 

då rätt att få veta exakt vad som står i det. Genomförs en kvalitetssäkring av 

förvars- och placeringsbeslut genom ett höjt krav på juridisk kunskap för 

117 SOU 2011:17 s. 155. 
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beslutsfattarna så kommer förhoppningsvis besluten att bli mer välgrundade och 

på så sätt tryggas utlänningens möjlighet att överklaga ytterligare då det blir 

tydligare på vilka grunder beslutet fattats. 

 Jag anser inte att det borde krävas en automatisk överprövning av domstol 

för alla förvarsbeslut. Möjligheten att överklaga och de skyldigheter myndigheten 

har enligt FL bör räcka. Det kommer att skapas ett omständligt och krångligt 

system om behörigheten att fatta beslut ska förflyttas mellan olika aktörer. Som 

nämnts tidigare tror jag även att problemet med vem som fattar besluten hos 

Migrationsverket och hur det sker kommer att kvarstå om man använder sig av 

denna lösning. Domstolen kommer att antingen få väldigt mycket arbete eller 

behöva sänka standarden på kraven på de beslut de överprövar och anser korrekta 

om de ska arbeta med beslut som ser ut så som besluten ser ut idag.  Jag anser 

därför att det som behövs är en höjning av kvalitén på förvarsbesluten.  

 

9.2.2 Förlängning av förvarstid 

Migrationsverket har inte bara befogenhet att fatta förvarsbeslut utan de har även 

befogenhet att själva ompröva beslutet då tiden för grundbeslutet löper ut. I fall av 

verkställighetsförvar är detta efter två månader om det inte tidigare uppkommit 

skäl att häva beslutet. För att ett förvarsbeslut ska kunna fortgå efter dessa två 

månader krävs synnerliga skäl, ett begrepp som jag sökt reda ut tidigare i 

uppsatsen. Som nämnts så har migrationsdomstolarna aldrig ansett synnerliga 

skäl för förlängning av ett verkställighetsförvar föreligga. Däremot har 

Migrationsverket vid flera tillfällen självt ansett detta och således förlängt förvaret. 

Förvisso stöter domstolarna i de flesta fall på ärendet när ett beslut om att förlänga 

förvarstiden fattats och den förvarstagne suttit mer än två månader medan 

Migrationsverket arbetar med ärendet i samband med att denna 

tvåmånadersgräns har passerats varför det är svårt att göra en direkt jämförelse. 

Men jag tror och har själv fått erfara att personal på Migrationsverket i många fall 

har en bristande kunskap i vad som kan anses utgöra synnerliga skäl. Utöver detta 

är det märkligt att tillåta myndigheter att själva ompröva sina beslut när besluten 

är så pass inskränkande i människors rättigheter som ett förvarsbeslut är. 

 Jag anser att lagstiftaren bör skapa ett system där det inte är 

Migrationsverket utan en domstol som omprövar förvarsbesluten. Jag tror att det 
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skulle bidra till att fler beslut fattade på grunder som ej längre föreligger skulle 

upptäckas och upphävas. Utöver detta så skulle det skapa en ytterligare motivering 

för Migrationsverket att vara mer noggranna vid beslutsfattande då 

domstolsprövningen blir som ett indirekt kontrollorgan. Det skulle också innebära 

att märkliga systemet med en myndighet som omprövar sina egna beslut skulle tas 

bort.  Migrationsverket skulle i sådant fall vara skyldigt att anmäla till domstolen 

då ett grundbeslut närmar sig tidsfristen för att löpa ut. Skulle en sådan anmälan 

inte göras i tid skulle förvaret omedelbart upphöra.  

 Ett alternativ är att ha en person inom Migrationsverket som är 

specialiserad på gällande rätt rörande förlängning av förvarsbeslut och som skulle 

fatta alla dessa beslut. Dock skulle detta inte ta bort systemet där myndigheten 

både får fatta och ompröva sina egna beslut. Det skulle också äventyra 

rättssäkerheten att tillåta att en person fattar alla dessa beslut. Jag tycker att 

lagstiftaren behöver göra ett så pass tydligt ställningstagande för rättssäkerheten 

och de förvartagnas rättighetsskydd att man flyttar över dessa beslut till en 

domstol. Ett annat alternativ är att låta en jourhavande åklagare eller liknande 

fatta dessa beslut. Men har lagstiftaren inte gett åklagaren behörighet att fatta 

häktningsbeslut ter det sig för mig märkligt om man skulle ge denne behörighet att 

förlänga förvar som redan pågått i upp till två månader. Likaså blir det ett otroligt 

tillkrånglat förfarande om behörighet att fatta vissa beslut ligger hos 

Migrationsverket, vissa hos domstol och sedan ytterligare vissa hos åklagare. 

Systemet behöver vara mer tydligt och transparent än så. 

 

9.2.3 Beslut om säkerhetsplacering 

Vad gäller placeringsbeslut är min slutsats en annan än rörande förvarsbeslut. 

Placering av en utlänning i kriminalvårdens lokaler är än mer ingripande än förvar. 

Det liknar häktning i större utsträckning om vi ser till lokalernas utformning och 

förhållanden för frihetsberövandet. Som nämnts ovan är placeringsbeslut relativt 

många och besluten fattas ofta snabbt och av personal som inte är utbildad i 

juridik. Det har visats att till och med timvikarier vid förvaren tillåts att fatta 

placeringsbeslut i vissa situationer. För dem som arbetar på Migrationsverket är 

timvikarie på förvaret ansett som en väg in, det är där många börjar för att sedan 

jobba sig uppåt inom myndigheten. Anledningen till detta är att det inte ställs så 
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stora krav på utbildningsnivå på dem som anställs som timvikarier vid förvaren 

och Migrationsverket räknar med att de flesta timvikarier förflyttas till en annan 

enhet inom en överskådlig framtid. Detta gör att omsättningen på personal vid 

förvaren är relativt stor. 

 Utformningen av bestämmelsen som ger möjlighet att placera en utlänning i 

kriminalvårdens lokaler, 10 kap. 20 § UtlL, är klar i vissa delar men i andra delar 

otydlig. De grunder som finns för att placera en utlänning är som nämnts då en 

utlänning utvisats på grund av brott, om en utlänning hålls avskild enligt 11 kap 7 

§ UtlL och av säkerhetsskäl inte kan vistas i förvarslokal eller om det annars finns 

synnerliga skäl. Så som lagstiftaren har valt att formulera paragrafen är det inte 

helt svårt att förstå varför till exempel alternativet att hålla en utlänning avskild 

inte används i praktiken, då det står att en utlänning som hålls avskild kan placeras 

om det finns ett behov av detta grundat i säkerhetsskäl. Läser du denna paragraf 

och håller i minnet att förvarspersonalen hos Migrationsverket anser sig sakna 

både kompetens och lokaler för att hålla en utlänning avskild på ett säkert sätt, så 

framstår det som om att det inte behövs mer än ett beslut om avskiljning som 

sedan verkställts för att efter det placera utlänningen i till exempel häkte. En 

person med juridisk utbildning förstår att lagen är som ett nät av bestämmelser 

och att man i detta fall måste ta hänsyn till bland annat den generella 

tolkningsregeln i 1 kap. 8 § UtlL att en utlännings frihet inte får begränsas mer än 

nödvändigt och så förstå att det krävs mer än enbart ett beslut om avskiljande. En 

juridiskt utbildad person kan också med hjälp av praxis och förarbeten läsa sig till 

att det till exempel inte är en tillämplig bestämmelse i de fall då utlänningen bara 

utgör en säkerhetsrisk för sig själv utan det finns ett krav på att utlänningen ska 

utgöra en säkerhetsrisk för övriga förvarstagna.118 Som nämnts tidigare så kom 

2013 domen MIG 2013:11 som sade att ett beslut om placering enligt 10 kap. 20 § 

p. 2 UtlL måste föregås av ett beslut om avskiljande enligt 11 kap. 7 § UtlL. I domen 

stadgas att ett beslut om placering enligt 10 kap. 20 § st. 2 måste föregås av ett 

beslut om avskiljande även om man vid ett tidigare skede förstår att personen 

kommer att placeras i kriminalvårdens lokaler på grund av säkerhet. För den som 

inte har en vana att läsa och tolka domar kan det vara nära till hands att tolka 

denna dom som om att ett avskiljande ska efterföljas av beslut om placering. Jag 

118 JO dnr 6090-2009 s. 54. 
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tror alltså att denna dom ytterligare förstärker den direkta koppling som 

Migrationsverket redan kan sägas ha skapat mellan avskiljande och förvar.  

 Jag anser att lagstiftningen bör ändras så att en domstol ska överpröva 

Migrationsverkets beslut i samtliga fall av placeringsbeslut som faller utanför de 

fall av placering som lagstiftaren avsåg ska ske enligt 10 kap. 20 § p. 3 UtlL, det vill 

säga då utlänningen placeras ett par timmar eller en natt på grund av skäl som 

transporttekniska. I dessa fall blir möjligheten att placera en utlänning ineffektiv 

om domstolen ska fatta beslut då det i så fall kommer att krävas mycket planering, 

likaså blir domstolens överprövning något av ett slag i luften om den ska ske ett 

par dagar efter att placeringen upphört. Ett par timmar eller en natt är även en 

tidsgräns som inte bör upplevas som allt för betungande för den som hålls 

placerad. Jag anser dock att lagstiftaren behöver tydliggöra vilka omständigheter 

som faller under 10 kap. 20 § p. 3 UtlL och inte som idag lämna det till 

Migrationsverkets tolkning. Lagstiftaren har gett en liten vägledning i tolkningen 

genom uttalandet att bestämmelsen ger ett litet utrymme för placering och att den 

ska tolkas restriktivt.119 Jag anser att lagstiftaren i dessa fall bör ansvara för att 

utreda mer tydligt vad som anses  för att begränsa Migrationsverkets 

tolkningsutrymme något. 

En överprövning skulle skapa motivation för Migrationsverket att tillämpa 

möjligheten att hålla en utlänning avskild inom förvaret i större utsträckning då 

det inte skulle bli fullt lika enkelt och självklart att fatta efterföljande 

placeringsbeslut omedelbart. Att placera en utlänning i kriminalvårdens lokaler är 

det närmaste vi kommer häktning utan att vara detta. Förvarslokalerna strävar 

efter att vara öppna och så lika vanliga mottagningsenheters lokaler som möjligt 

med den skillnaden att utlänningen inte kan komma och gå som denne vill. 

Häkteslokaler är betydligt mer inskränkande där du spenderar mer tid ensam än 

på ett förvar. Förläggs behörigheten att fatta beslut om placering som varar längre 

en ett par timmar eller en natt till domstol så görs ett tydligt ställningstagande för 

var lagstiftaren anser att gränsen för hur mycket vi kan inskränka en persons 

rättigheter går. Detta ställningstagande har redan gjorts i RB genom att lagstiftaren 

valde att inte ge åklagare behörighet att fatta beslut om häktning utan endast om 

119 Prop. 1996/97:147 s. 42 
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anhållande. I fall av placeringsbeslut behövs ett tydligt ställningstagande göras då 

det visats att till och med timvikarier vid förvaren har deltagit i besluten. 

 Ett förflyttande av behörigheten att fatta placeringsbeslut innebär dock inte 

att kraven på förvarslokalerna och personalen på Migrationsverket kan kvarstå så 

som de är idag. Ska Migrationsverkets personal göra framställan om placering av 

en förvarstagen till domstol behöver personalen ändå ha en bredare juridisk 

kunskap. Dock är antalet placeringsbeslut betydligt färre än antalet förvarsbeslut 

per år. Jag anser att det kan krävas att de som gör dessa framställanden till 

domstol har en större kompetens än de som idag fattar placeringsbeslut. Det 

behöver inte vara så att alla handläggare vid Migrationsverkets förvar ska ha 

denna kompetens utan det bör räcka med att ett par personer vid varje förvar 

innehar denna. Det är inte rimligt utifrån ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv 

att kräva att varje person ska ha en djupare kompetens rörande beslut om 

säkerhetsplaceringar. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är det dock rimligt att 

kräva ett en person som gör framställan till domstol om placering är välutbildad 

inom området. Migrationsverket behöver i detta sammanhang ändra på den praxis 

som skapats om att ett beslut om placering ska fattas av den person som var på 

plats när behovet uppstod. Då denna person ska kunna redogöra för skälen till 

placeringsbeslutet i själva beslutet borde man även kunna redogöra för vad som 

förorsakat behovet av placeringen inför en person som sedan bedömer situationen 

och fattar beslutet att göra en framställan till domstol. På detta sätt skulle det 

räcka att det finns vissa i personalen på förvaren som har en större kompetens på 

området. Sedan behöver förvarens lokaler och personal utvecklas så att 

Migrationsverket anser att det har möjlighet att hålla en utlänning avskild enligt 

11 kap. 7 § UtlL. Detta är dock enligt min mening ett behov som finns oavsett om vi 

avser att ändra behörigheten att fatta placeringsbeslut eller ej då avskiljande inte 

är ett reellt alternativ förrän detta är gjort.  

 

10 Slutsats och avslutande kommentarer 
Jag skulle vilja sammanfatta min slutsats med två ledord nämligen kvalité och 

kontroll. Då ett beslut kan medföra att en person som inte är dömd av domstol kan 

sitta inlåst i upp till tolv månader måste vi ställa krav på personen som fattar 

beslutet. Idag ställs väldigt få krav på de personer som hos Migrationsverket fattar 
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beslut om förvar och placering. De flesta av dem som söker asyl i Sverige gör detta 

för att de behöver skydd från sina hemländer. Vi har internationellt accepterat att 

erbjuda dem det skyddet men skyddet ska inte bara vara ett rent kroppsligt skydd 

utan även ett juridiskt skydd. Detta juridiska skydd ska skydda dem både mot 

deras hemland men också mot mottagarlandets beslut. I detta skydd finns det 

enligt mig inte utrymme att tillåta att personer som inte har någon juridisk 

utbildning fattar förvars- och placeringsbeslut i statens namn. Ju mer vi bygger upp 

med skyddsåtgärder runt själva beslutsfattaren desto lägre krav kan vi ställa på 

dessa beslutsfattare, men idag är dessa skyddsåtgärder få och utgörs egentligen 

främst av domstolsprövning av de beslut som överklagas.  

 Migrationsverket har redan idag problem med att det har för få anställda 

jämfört med behovet. Antalet asylsökande ökar ständigt och som det ser ut idag är 

det ingen som ser någon minskning på flera år. Detta är dock inte ett problem som 

borde tillåtas minska rättssäkerheten för den enskilde. 

 Lagstiftaren behöver göra en tydlig markering och kräva högre kvalité på 

förvars- och placeringsbeslut. Jag anser att denna kvalitéhöjning ska nås genom att 

de som fattar beslut för Migrationsverket utbildas inom svensk och internationell 

rätt på området. Jag anser även att lagen ska ändras så att Migrationsverket inte 

självt har behörighet att ompröva sina egna förvarsbeslut utan att detta ska göras 

av domstol samt att alla beslut om placeringar som faller utanför 10 kap. 20 § p. 3 

UtlL ska fattas av domstol. Utöver detta behöver Migrationsverket självt omarbeta 

de mallar som används vid beslutsfattande av förvarsbeslut. Verket behöver 

tydliggöra relationen mellan förvar och uppsikt och i vissa fall tror jag att det 

skulle vara ett alternativ att tala om förvar som ett alternativ till uppsikt istället för 

tvärtom, som det är idag. 

 I slutändan handlar det om att försöka hitta ett system som är både smidigt, 

effektivt och rättssäkert. I många fall är det svårt att få alla tre delar varför något 

ofta får stå tillbaka. Som alltid när man diskuterar myndigheters verksamhet så 

hamnar diskussionen till slut i en fråga om kostnad i tid och pengar. Det kommer 

att bli kostsamt i både tid och pengar om ett krav på juridisk utbildning ställs på 

alla de som deltar i förvarsbeslut för Migrationsverket. Likaså kommer det att bli 

mer kostsamt att hålla en prövning av förlängning av förvar samt om placering 

inom kriminalvården i migrationsdomstol. Det blir då en avvägning mellan om det 
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ska få kosta i pengar eller i rättssäkerhet. Jag anser att Sverige inte har råd att låta 

detta kosta rättssäkerheten. Det system jag presenterat i min analys anser jag vara 

det system där man får som mest balans mellan smidighet, effektivitet och 

rättssäkerhet. Det kommer att bli ett mer svårmanövrerat system då olika 

myndigheter blandas in i olika fall. Det kommer även att bli ett något mindre 

effektivt system då det tar mer tid ju fler olika myndigheter som är inblandade i ett 

beslut men rättssäkerheten kommer att stärkas. Jag anser alltså i detta fall att 

smidighet och effektivitet får stå tillbaka något för att garantera rättssäkerheten i 

varje enskilt fall. 
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Beslut 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

 Beteckning   
x-xxxxxx 
 

Ärende om förvar 
 
 
Berörd person 
Efternamn, Förnamn, född ÅÅÅÅ-MM-DD, medborgare i Land 
 
Adress: c/o Förnamn Efternamn, Gata, postnummer Ort 
Språk: språk 
(om biträde förordnats:) Offentligt biträde/ombud: Titel Förnamn Efternamn, 
Firma, Utdelningsadress, postnummer Ort 
 
 
Beslut 
Migrationsverket beslutar att ta dig i förvar, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
punkt // 2 / 3 // samt tredje stycket utlänningslagen (2005:716). 
  
Frågan om förvar ska prövas på nytt senast TID efter den dag då förvars-
beslutet verkställs. Om förvarsfrågan inte prövas på nytt inom denna tid, 
upphör beslutet om förvar att gälla. 
  

 



     
 
Bakgrunden 
 
FRITEXT 
  
Skälen för beslutet 
Av 10 kap. 1 § utlänningslagen framgår det bland annat att en utlänning över 18 
år får tas i förvar om 
- det är sannolikt att han eller hon kommer att avvisas eller fråga om 
verkställighet av ett sådant beslut uppkommer,  
- det med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden eller övriga 
omständigheter finns anledning att anta att han eller hon annars kommer att 
hålla sig undan eller begå brott i Sverige. 
 
Av 10 kap 6 § framgår att en utlänning i stället för att tas i förvar kan ställas 
under uppsikt (uppsikt kan till exempel betyda att utlänningen ska anmäla sig 
hos polismyndigheten på orten eller Migrationsverket vissa veckodagar).  
  
(Alt 1) Enligt den bedömning Migrationsverket nu kan göra // finns det inte 
någon grund för att ge dig uppehållstillstånd / är dina skäl för att få 
uppehållstillstånd inte tillräckliga.// Det är därför sannolikt att du kommer att 
// avvisas / utvisas //.  
  
(Alt 2) Migrationsverket beslutade den dag månad år att avslå din ansökan om 
uppehållstillstånd och att du ska // avvisas / utvisas //. 
  
(FRITEXT.) Migrationsverket anser att det finns anledning att anta  
(om undanhållanderisk) att du kommer att hålla dig undan för att inte bli // 
avvisad. / utvisad. //   
// och //  
(om risk för brott) att du kommer att begå brott i Sverige. 
  
Det finns därför skäl att ta dig i förvar. Verket bedömer att det inte är tillräckligt 
att ställa dig under uppsikt.  
 
 
 
Förnamn Efternamn                                 Förnamn Efternamn 
Beslutsfattare                                  Föredragande 
 
 
 
Överklagande 
 
 
 
Kopia till 
(om biträde förordnats:) Offentliga biträdet/ombudet 
Migrationsverkets förvarsenhet i ORT 
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