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Förkortningar 

ECHR – Europadomstolen 

EKMR – Europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna 

EU – Europeiska unionen 

FEU – Fördraget om europeiska unionen 

FEUF – Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

FN – Förenta nationerna 

FRA – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 

MD - Migrationsdomstolen 

MiÖD – Migrationsöverdomstolen 

MiV - Migrationsverket 

RF – Regeringsformen 

SAFF – Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig vara 

för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 

SAFL – Lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig vara för den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 

Under 2015 ökade antalet personer som var på flykt i världen från ca 20 000 000 

till närmare 60 000 000. Av dessa befann sig nästan 90 % i något av världens 

utvecklingsländer
1
men cirka 1 300 000 sökte asyl inom EU.

2
 Av dessa sökte 

cirka 163 000 asyl i Sverige.
3
 Det höga antalet asylsökande i Sverige under 2015 

har föranlett ett antal svenska lagändringar och förslag till lagändringar. Det 

uttalade syftet med dessa har varit att minska antalet asylsökande i Sverige.
4
 

Den 12 november 2015 beslutade regeringen att återinföra gränskontroller vid 

Sveriges gräns och den 21 december trädde lag (2015:1073) om särskilda 

åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i 

landet (SAFL) i kraft. Den 4 januari 2016 trädde förordningen (2015:1074) om 

vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den 

inre säkerheten i landet (SAFF) i kraft.  

När dessa åtgärder presenterats har understrukits att de står i överensstämmelse 

med Sveriges internationella förpliktelser. Någon närmare utredning till stöd för 

detta har inte redovisats. Syftet med denna framställning är därför att undersöka 

dessa åtgärder och deras överensstämmelse med just Sveriges internationella 

förpliktelser.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda om återinförandet av gränskontroller vid inre 

gräns, införandet av lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara 

för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet och förordningen 

                                              
1
 UNCHR:s hemsida www.unhcr.org.uk, avsnittet “Facts and figures about refugees”. 

2
 Eurostats statistik: “Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex.” 

3
 Migrationsverkets statistik över antalet asylansökningar i Sverige 2015. 

4
 Se bl.a. prop. 2015/16:67 s. 7.  

http://www.unhcr.org.uk/
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(2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten i landet är i överensstämmelse med Sveriges 

internationella förpliktelser till följd av Sveriges medlemskap i EU. 

 

1.3 Avgränsning 

Utöver de ovan nämnda åtgärderna har det i liknande syfte genomförts ändringar 

i bl.a. fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2:3 och 2:3a som inte behandlas i 

uppsatsen. Frågor som har samband med åtgärdernas överensstämmelse med 

Europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna behandlas inte 

heller. 

 

1.4 Metod och material 

Då framställningens syfte är att undersöka innehållet i gällande rätt och sätta 

lagstiftning och rättskällor på olika hierarkisk nivå i förhållande till varandra 

används rättsdogmatisk metod. Materialet utgörs därför av sedvanliga rättskällor 

dels på nationell nivå, dvs. lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin,
5
 dels 

på EU-rättslig nivå dvs. fördrag, förordningar och direktiv samt EU-domstolens 

praxis.
6
 Utöver den rättsdogmatiska metoden finns även rättspolitiska inslag, och 

statistik används för att belysa sakomständigheter.  

Urvalet av frågor som behandlas i uppsatsen har sin utgångspunkt i Lagrådets 

yttrande avseende regeringens lagrådsremiss till SAFL.7 Det har sin grund i 

Lagrådets särskilda, i RF 8:20-22 grundlagsreglerade ställning i svensk rätt och 

dess egenskap av expertinstans. Även om Lagrådets yttrande inte är rättsligt 

bindande äger dess yttranden relevans till följd av sin juridiska argumentation, 

som till följd av Lagrådets sammansättning ofta är god. Det är därför rimligt att 

                                              
5
 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära s. 21 f.  

6
 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära s. 109 f. 

7
 Se Lagrådets hemsida www.lagradet.se: Yttranden från Lagrådet 2015, 2015-12-07.  

http://www.lagradet.se/
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ta ledning från dessa experters synpunkter då ett tidigare icke behandlat ämne 

behandlas.  

Med det sagt ska noteras att Lagrådet inte behandlar några EU-rättsliga aspekter i 

sitt yttrande. Olika problemområden antyds enbart samtidigt som Lagrådet 

avstryker förslaget i sin helhet då beredningskravet i RF 7:2 inte anses uppfyllt.
8
 

I RF 7:2 stadgas att:  

... vid beredning av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från 

berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska också i den omfattning som 

behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och 

enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att 

yttra sig. 

Lagrådet menar att den bristande beredningen är synnerligen allvarlig då saken 

gäller ett förslag till undantagstillståndsliknande lagstiftning. Regeringens 

beslutsunderlag ifrågasätts särskilt, och därigenom även de slutsatser som dragits 

utifrån detta underlag.
9
  

Den bristande beredningen kan alltså i sig föranleda allvarlig kritik och vara 

grundlagsstridig. Att en fråga inte utretts eller beretts i tillräcklig omfattning kan 

dock även få andra konsekvenser, t.ex. att Sverige inte uppfyller sina 

internationella förpliktelser. Då det är Sveriges EU-rättsliga förpliktelser som 

undersöks i denna uppsats kommer RF 2:7 inte att behandlas ytterligare. Det är 

trots det värt att ha i åtanke att de frågor som behandlas i denna uppsats även kan 

ha betydelse för huruvida beredningskravet är uppfyllt eller inte.  

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis, i avsnitt 2, redogörs närmare för återinförandet av gränskontroller 

vid inre gräns och införandet av SAFL och SAFF. Därefter redogörs för vissa av 

de konsekvenser som åtgärderna lett till.  

                                              
8
 Lagrådets remissvar s. 5.  

9
 Lagrådets remissvar s. 4.  



7 

 

Sedan följer, i avsnitt 3, en genomgång av varför EU har befogenhet avseende de 

aktuella åtgärderna och hur denna befogenhet ser ut. Därefter redogörs för vilka 

bindande rättsakter EU har antagit med stöd av denna befogenhet och dessas 

innehåll.  

I avsnitt 4 sätts den EU-rättsliga reglering som behandlats i avsnitt 3 i förhållande 

till de svenska åtgärder som behandlats i avsnitt 2. I detta avsnitt besvaras frågan 

om de aktuella åtgärderna är överensstämmelse med EU-rätten. Uppsatsen 

avslutas därefter med ett femte, sammanfattande och reflekterande avsnitt.  

 

2 En närmare beskrivning av händelseförloppet i 

Sverige 

2.1 Inledning 

Den 12 november 2015 återinfördes tillfälliga gränskontroller vid Sveriges gräns 

mot Danmark och dessa har därefter förlängts vid ett flertal tillfällen. Den senaste 

förlängningen beslutades den 4 maj 2016 och gäller fram till den 7 juni 2016.
10

 

Det innebär att de tillfälliga gränskontrollerna pågått i 6 månader den 12 maj 

2016. Kontrollerna genomförs av Polismyndigheten vid Hyllie station, brofästet 

vid Lernacken, Trelleborgs hamn, Helsingborgs hamn och Malmös hamn.
11

  

Den 24 november presenterades ett första förslag till SAFL. Den 4 december 

skickades förslaget på remiss till Lagrådet som lämnade sitt remissvar den 7 

december. Regeringen genomförde vissa ändringar till följd av Lagrådets 

synpunkter och presenterade därefter en proposition
12

 som röstades igenom i 

riksdagen den 17 december 2015. SAFL trädde i kraft den 21 december 2015.
13

 

                                              
10

 Pressmeddelande: Regeringen beslutar att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns 2015-11-12 

och pressmeddelande: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns 2016-05-

04. 
11

 Se polisens hemsida www.polisen.se med information om tillfälliga gränskontroller och ID-kontroller. 
12

 Prop. 2015/16:67.  
13

 Betänkande 2015/16:JuU24. 

http://www.polisen.se/
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Kort därefter utnyttjade regeringen bemyndigandet i SAFL 3 - 4 §§ för att 

genomföra SAFF som trädde i kraft den 4 januari. Med stöd av SAFF har 

därefter ålegat transportörer som transporterar personer från Danmark till Sverige 

en skyldighet att kontrollera sina passagerares identitetshandlingar. 

Identitetskontroller med stöd av SAFF har pågått i 6 månader den 4 juli 2016.  

SAFL är tidsbegränsad och gäller i 3 år fram till den 21 december 2018. 

Fråga är alltså om två skilda åtgärder som beslutats på delvis olika grunder. För 

det första återinförandet av gränskontroll vid Sveriges gräns mot Danmark och 

för det andra införandet av SAFL och SAFF. 

 

2.2 Återinförande av gränskontroller vid inre gräns 

Gränskontrollerna infördes efter beslut av regeringen med stöd av 

utlänningsförordningen 6:5. Utlänningsförordningen 6:5 anger förutsättningar för 

ett sådant beslut genom att hänvisa till art. 23, art. 25 och art. 26 i EU:s 

gränskodex
14

. Svaret på vad som får ligga till grund för ett beslut att återinföra 

gränskontroll vid inre gräns återfinns således med uttrycklig hänvisning i den 

EU-rättsliga regleringen.  

Vad gäller EU:s gränskodex ska noteras att den uppdaterats och att den nya 

lydelsen trädde i kraft den 12 april 2016. Fråga är inte om någon ändring i sak 

utan istället en uppdaterad kodifiering av gällande rätt.
 15

 Då den svenska 

regleringen hänvisar till gränskodexens lydelse före den 12 april och då alla 

regeringsbeslut avseende återinförande och förlängning av gränskontroller vid 

inre gräns utom det senaste fattats med stöd av den tidigare lydelsen görs 

hänvisningar i denna uppsats till den tidigare lydelsen.  

                                              
14

 Europaparlamentets och rådets förordning 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om 

gränspassage för personer i sin lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning 1051/2013 av den 

22 oktober 2013 om ändring av förordning 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt 

återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter. 
15

 EUT L77 den 23 mars 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1051&qid=1461838201255&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1051&qid=1461838201255&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1051&qid=1461838201255&rid=2


9 

 

2.3 Införande av SAFL och SAFF 

SAFL innehåller enligt 1 § bestämmelser om särskilda åtgärder som får vidtas 

vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. 

Lagens 2 § stadgar en befogenhet för regeringen att vidta åtgärder enligt 3 - 4 §§ 

om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet. Åtgärderna ska enligt samma paragraf vidtas i syfte att 

upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet.  

I 3 § finns ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om 

identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller 

passagerarfartyg till Sverige från annan stat. 4 § innehåller ett bemyndigande att 

meddela föreskrifter om dels tillsyn och kontroll av åtgärder enligt 3 §, dels 

sanktionsavgifter vid överträdelser av föreskrifter meddelade med stöd av 3 §.   

Föreskrifter meddelade med stöd av 3 - 4 §§ får enligt 5 § gälla i maximalt 6 

månader. Då 6 månader passerat kan en förlängning av åtgärderna ske först efter 

en karenstid om 2 veckor. Då SAFF trädde i kraft den 4 januari 2016 har 6 

månader passerat den 4 juli 2016. Det innebär att om identitetskontroller med 

stöd av SAFL och SAFF ska förlängas kan det ske först efter en 2 veckor lång 

paus av kontrollerna. 

Som framgår av SAFF 1 § är förordningen meddelad med stöd av 3 - 4 §§ SAFL.  

I förordningens 3 § framgår att transportörer som transporterar personer till 

Sverige från Danmark med buss eller tåg är skyldiga att kontrollera att de 

transporterade personerna har en giltig identitetshandling med fotografi. 

Detsamma gäller enligt samma paragraf för transporter med passagerarfartyg 

som genomför resor som är 20 nautiska mil eller kortare. Personer som är under 

18 år behöver inte ha en giltig identitetshandling om de reser tillsammans med en 

person som är över 18 år och har en giltig identitetshandling.  

Enligt 4 § ska Polismyndigheten, med stöd av Kustbevakningen och Tullverket, 

utöva kontroll så att transportörer uppfyller sina skyldigheter enligt 3 § och en 

transportör som inte fullgör sina skyldigheter åläggs enligt 5 § en sanktionsavgift 
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om 50 000 kronor per transporttillfälle. Det är enligt 7 § Transportstyrelsen som 

prövar frågor om sanktionsavgift enligt förordningen och ett beslut fattat av 

Transportstyrelsen är enligt 16 § överklagbart. 

 

2.4 Åtgärdernas konsekvenser 

Även om fråga är om två skilda åtgärder är det svårt att separera effekterna av 

dem från varandra. Det påverkar t.ex. restiden för en person som pendlar från 

Danmark till Sverige både att transportörer genomför identitetskontroller vid den 

sista hållplatsen i Danmark och att polisen genomför gränskontroll vid första 

hållplatsen i Sverige. Åtgärderna behandlas därför som en enhet i detta avsnitt. 

Det bör även beaktas att de totala konsekvenserna av åtgärderna kan vara svåra 

både att identifiera och definiera och kan påverkas av den tid åtgärderna pågår. 

Presentationen är därför inte uttömmande utan endast exemplifierande.  

Under januari - februari 2016 konstaterades antalet pendlare över Öresundsbron 

ha minskat med 11 % jämfört med föregående år. Den totala restiden för resor 

över Öresundsbron med tåg konstaterades även ha ökat med 10 – 60 minuter. 

Den kortaste förlängningen av restid, 10 minuter, gäller för resor mellan sista 

hållplatsen i Danmark och första hållplatsen i Sverige medan den längsta 

förlängningen i restid, 60 minuter, gäller för resor där Köpenhamn H och Malmö 

C passeras. Vidare har antalet avgångar vid rusningstrafik halverats.
16

  

Personer som pendlar kollektivt uppges av Öresundsinstitutet ha drabbats av flest 

negativa effekter till följd av åtgärderna, medan personer som pendlar via bil och 

färja inte uppges ha drabbats av några större negativa effekter. Att 

pendlingsmöjligheterna över Öresundsbron påverkas uppges vidare, av både 

Öresundsinstitutet och Sydsvenska Industri- och handelskammaren, innebära 

negativa effekter på arbetsmarknaden då arbetstagare väljer att söka arbete på 

motsatt sida Öresund i mindre utsträckning.   

                                              
16

 Öresundsinstitutets faktasammanställning av konsekvenser av de aktuella åtgärderna.  
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Åtgärderna anges även, av samma organisationer, innebära negativa 

konsekvenser bl.a. genom att tillgängligheten till Skandinaviens största flygplats, 

Köpenhamns flygplats Kastrup, begränsas. Tillgängligheten till flygplatsen 

påverkar nämligen tillgängligheten till hela Öresundsregionen. Vidare uppges 

mobiliteten och rörligheten för verksamhet som bedrivs Öresundsöverskridande 

påverkas negativt, vilket får konsekvenser för både privata och offentliga aktörer. 

Transportörer som måste anpassa sin verksamhet för att kunna genomföra 

identitetskontroller i enlighet med SAFL och SAFF påverkas dock mest av 

åtgärderna. De får nämligen både ökade personalkostnader och minskade 

intäkter.
17

 

 

3 Sverige, EU och kontroll av personer vid 

Sveriges gräns 

3.1 Inledning 

Sverige är medlem i EU sedan den 1 januari 1995
18

 och deltar sedan våren 2001 i 

Schengensamarbetet.
19

 Att Sverige är medlem i EU stadgas även i RF 1:10. Att 

Sverige till följd av detta kan överlämna viss beslutanderätt från riksdagen till 

EU framgår vidare i RF 10:6. Vilka områden EU har beslutanderätt, eller 

befogenhet, inom framgår av Lissabonfördraget som utgör grunden för EU:s 

befogenhet.
20

 Som framgår i FEU art. 4.1 och FEU art. 5 har EU, enligt principen 

om tilldelade befogenhet, endast rätt att vidta åtgärder inom de områden där 

medlemsstaterna tilldelat EU befogenhet.
21

  

                                              
17

 Öresundsinstitutets faktasammanställning av konsekvenser av de aktuella åtgärderna samt Sydsvenska 

industri- och handelskammarens sammanställning kostnader till följd av åtgärderna.  
18

 Se regeringens hemsida www.regeringen.se och informationstext om Sveriges väg till EU-medlemskap.  
19

 SÖ 1998:49 s. 76 ff. Prop. 1997/98:42 s. 10. 
20

 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten s. 450.  
21

 Introduktion till EU-rätten s. 76 f, finns dock praxis från EU-domstolen som kritiserats p.g.a. 

långtgående tolkningar av vad som faller inom ramen för EU:s tilldelade befogenhet, se t.ex. Mål C-

307/05 Del Cerro Alonso, Mål C-438/05 Viking Line och Mål C-341/05 Laval.  

http://www.regeringen.se/


12 

 

EU:s befogenhet kan vara antingen exklusiv eller delad. Om EU har tilldelats 

exklusiv befogenhet får, som framgår av FEUF art. 2 p. 1, endast EU vidta 

åtgärder inom området. Är befogenheten istället delad mellan EU och 

medlemsstaterna finns utrymme både för EU och medlemsstaterna att lagstifta 

och anta rättsligt bindande akter inom området. Medlemsstaterna får dock 

utnyttja detta utrymme endast i den mån unionen inte har utövat sin befogenhet.
22

 

För det fall unionen tilldelats befogenhet inom ett område och utövat denna utgör 

således unionsrätten gällande rätt och har då företräde framför nationell rätt.
23

  

Att EU har befogenhet inom ett område innebär vidare att medlemsstaterna i 

enlighet med lojalitetsprincipen i FEU art. 4.3  inte får vidta åtgärder i strid med 

EU-rätten. Lojalitetsplikten omfattar, utöver att efterleva bindande rättsakter, 

även hänsyn till såväl fördragstext som allmänna EU-rättsliga principer.
24

 Det 

förutsätts nämligen att åtgärder som vidtas inom ramen för EU:s 

befogenhetsområde står i överensstämmelse med EU-samarbetets ändamål såsom 

de formuleras i EU:s fördrag och i allmänna EU-rättsliga principer. Det gäller 

oavsett om åtgärderna vidtas av EU:s institutioner eller medlemsstaterna.
25

 

 

3.2 EU:s befogenhet avseende de aktuella åtgärderna 

I FEU art. 3.2 framgår att unionen ska erbjuda sina medborgare ett område med 

frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för 

personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller 

vid yttre gränser, asyl, invandring samt förebyggande och bekämpande av 

brottslighet. EU:s befogenhet inom detta område är som framgår i FEUF art. 4 j) 

                                              
22

 Begström & Hettne, Introduktion till EU-rätten s. 84.  
23

 Jfr. EU-domstolen dom i målet Costa mot ENEL från den 15 juli 1964. Viss förenkling jfr FEUF art. 

288, FEUF art. 294 och FEUF art. 297: förordningar som gäller direkt (20 dagar efter publicering i EUT) 

och direktiv som gäller först då de implementerats i nationell lagstiftning och där medlemsstaterna får en 

tidsfrist på sig för att implementera regleringen och utrymme för att avgöra det mest lämpliga 

implementeringsalternativet.  (OBS undantag om de får direkt effekt, jfr principen om direkt effekt som 

fastställdes i EU-domstolens dom i målet Van Gend en Loos den 5 februari 1963). 
24

 Introduktion till EU-rätten s. 90.  
25

 Introduktion till EU-rätten s. 389 ff.  
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delad med medlemsstaterna. I FEUF bl.a. art. 67, art. 77 och art. 80 preciseras 

EU:s befogenhet när det kommer till kontroller vid yttre gränser och den 

gemensamma asylpolitiken. I FEUF art. 72 stadgas att den reglering som 

återfinns i FEUF avd. V kap. 1 angående området med frihet, säkerhet och 

rättvisa inte ska påverka medlemsstaternas ansvar för att upprätthålla lag och 

ordning och skydda den inre säkerheten. Det sistnämnda innebär att ansvaret för 

att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i en medlemstat åligger respektive 

medlemsstat och inte EU.
26

  

I FEUF art. 77 p. 1 a) stadgas att unionen ska utforma en politik med syftet att 

säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer, oavsett deras 

medborgarskap, när de passerar inre gränser. Denna politik ska, enligt FEUF art. 

77 p. 2 genomföras bl.a. genom att Europaparlamentet och rådet i enlighet med 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet beslutar om åtgärder avseende bl.a. b) 

kontroll av de personer som passerar de yttre gränserna, c) villkoren för att 

medborgare i tredje länder ska få resa fritt inom unionen under en kortare tid och 

e) slopad kontroll av personer, oavsett deras medborgarskap, när de passerar de 

inre gränserna. Genomförandet av denna politik ska enligt FEUF art. 80 styras av 

principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning.  

Sammanfattningsvis är befogenheten att anta lagstiftning och vidta åtgärder inom 

området med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser (som det definieras 

ovan) delad mellan EU och medlemsstaterna. Det innebär att i den mån EU har 

vidtagit åtgärder inom området så är medlemsstaterna förhindrade att göra 

detsamma. Det innebär i sin tur att om EU har vidtagit åtgärder så blir EU:s 

befogenhet närmast exklusiv genom att de bindande rättsakter som EU antagit 

står över och har företräde framför nationell rätt. Vidare ska medlemsstaterna då 

de vidtar åtgärder inom områden där EU har kompetens alltid, oavsett om 

bindande rättsakter finns, göra det i enlighet med lojalitetsprincipen, dvs. tolka 

                                              
26

 Freedom, security and justice after Lisbon and Stockholm s. 14.  
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och tillämpa nationella åtgärder och nationell reglering i enlighet med EU:s 

ändamål och allmänna EU-rättsliga principer.  

Som klarlades i mål C-4/73 Nold utgör de grundläggande rättigheterna som de 

uttrycks i EU:s stadga en del av EU:s allmänna rättsprinciper. Det framgår även i 

FEU art. 6.1 och EU:s stadga art. 51.1. I EU:s stadga återfinns rätten till liv i art. 

2 och förbudet mot tortyr och annan förnedrande eller inhuman behandling i art. 

4. Rätten till asyl i EU:s stadga art. 18 och förbudet mot refoulment i art. 19.2 

kan sägas anknyta till de förstnämnda rättigheterna. 

Den EU-rättsliga regleringen som antagits inom detta befogenhetsområde kan 

sägas ha en viss särprägel. Det beror på att den har sin grund i den s.k. 

Schengenkonventionen. Innan de bindande rättsakter som antagits av EU 

presenteras kommer därför att redogöras för den rättsliga relationen mellan EU-

rätten och Schengenkonventionen.  

 

3.2.2 EU- och Schengensamarbetet 

Den fria rörligheten för personer utgör en grundläggande EU-rättslig princip. 

Arbetet för att förverkliga den fria rörligheten genom att skapa ett område utan 

inre gränser har därför pågått under lång tid. En förutsättning för att gränserna 

skulle kunna öppnas mellan vissa länder var att det rättsliga och polisiära 

samarbetet utvecklades, s.k. kompensatoriska åtgärderna.
27

  

Syftet med de kompensatoriska åtgärderna är att stärka skyddet mot illegal 

invandring och internationell kriminalitet. Det förverkligas genom bl.a. ett ökat 

samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter, främst de brottsbekämpande 

myndigheterna, och genom att införa en gemensam och enhetlig kontroll av de 

yttre gränserna. Den enhetliga kontrollen av de yttre gränserna innebär bl.a. att 

medlemsstaterna ska ha infört påföljder för otillåten passage av yttre gräns och 

                                              
27

 Prop. 1997/98:42 s. 7. 
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genomföra kontroller av personer som korsar en yttre gräns både vid utresa och 

vid inresa.
28

  

De kompensatoriska åtgärderna var under början av 1980-talet inte möjliga inom 

ramen för EU-samarbetet. Till följd av det valde ett antal länder att 1985 ingå ett 

separat mellanstatligt avtal om att successivt avveckla personkontrollerna vid de 

gemensamma gränserna och att utveckla sitt rättsliga och polisiära samarbete. 

Detta avtal brukar benämnas Schengenavtalet
29

 och lade grunden för det s.k. 

Schengensamarbetet. De viktigaste reglerna för samarbetet undertecknades dock 

först 1990 i form av en tillämpningskonvention till Schengenavtalet, den s.k. 

Schengenkonventionen
30

. Det är i denna konvention bestämmelser om praktiska 

åtgärder för att genomföra Schengenavtalet finns. 

Schengenkonventionen började tillämpas och gränskontrollerna upphörde den 26 

mars 1995 mellan sju av de EU-länder som då hade anslutit sig 

till Schengenavtalet. År 1999 trädde Amsterdamfördraget i kraft och genom ett 

protokoll till detta integrerades Schengenkonventionens reglering i EU-

regelverket.
31

 Sedan dess har EU:s regelverk alltmer tagit över 

Schengenkonventionens bestämmelser och en stor del av konventionens 

reglering har utvecklats och preciserats i EU-rättsakter. 

Varje stat som är medlem i EU har rätt att delta i Schengensamarbetet
32

 och idag 

deltar 22 av EU:s 28 medlemsstater. Det finns även ett antal stater som inte är 

medlemmar i EU som har undertecknat samarbetsavtal och därigenom är en del 

av Schengensamarbetet nämligen Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein.
33

  

                                              
28

 Prop. 1999/2000:64 s. 38 f.  
29

 Schengenavtalet den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna. 
30

 Tillämpningskonventionen till Schengenavtalet den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller 

vid de gemensamma gränserna. 
31

 EUT L 119, 7.5.1999, Rådets beslut 1999/435/EG av den 20 maj 1999 om fastställande av 

Schengenregelverket. 
32

 Prop. 1997/98:42 s. 7.  
33

 Se Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se och informationstext om Schengensamarbetet. 

http://www.migrationsverket.se/
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Inom ramen för Schengensamarbetet betecknas deltagande stater som 

kontraktsslutande parter medan stater som deltar i EU-samarbetet betecknas 

medlemsstater. I dagsläget utvecklas dock Schengenregleringen på EU-nivå. Det 

innebär att då EU utvecklar Schengenregleringen genom bindande rättsakter blir 

de länder som deltar i EU-samarbetet bundna av rättsakterna i enlighet med 

FEUF art. 288. De länder som inte deltar i EU-samarbetet men deltar i 

Schengensamarbetet får istället välja att anta de aktuella EU-rättsakterna i 

enlighet med Wienkonventionen om traktaträtten.
34

  

Nedan används begreppet medlemsstat huvudsakligen men omfattar då även de 

tredje länder som deltar i Schengensamarbetet och har ratificerat den reglering 

som behandlas. Då direkta referenser görs till Schengenkonventionen används 

istället begreppet kontraktsslutande stat vilket då omfattar alla stater som deltar i 

Schengensamarbetet.  

 

3.3 Den fria rörligheten för personer 

Art. 3.2 FEU kompletteras med ett flertal artiklar i fördragen. I dessa preciseras 

och utvecklas innebörden av området med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre 

gränser med fri rörlighet för personer. I FEUF art. 21 regleras 

unionsmedborgares rätt till fri rörlighet,
35

 vilken även garanteras genom art. 45 i 

EU:s stadga. Vidare förbjuds diskriminering p.g.a. nationalitet i FEUF art. 18. I 

Schengenkonventionen art. 2.1 står att inre gränser får korsas när som helst utan 

att någon kontroll av personer sker, oavsett personens nationalitet.  

Med inre gräns avses för det första medlemsstaternas gemensamma geografiska 

lands- och sjögränser, t.ex. gränsen mellan Sverige och Norge eller gränsen 

mellan Sverige och Danmark. För det andra internationella flygplatser för flyg 

                                              
34

 Olika samarbetsländer har olika avtal med EU. För en sammanfattning se EU:s hemsida www.eur-

lex.europa.eu och informationsavsnittet om Schengenområdet och Schengensamarbetet.  
35

 Den fria rörligheten för unionsmedborgare regleras närmare i det s.k. rörlighetsdirektivet 2004/38/EG. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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som utan mellanlandning i tredje land
36

 både lyfter och landar i någon 

medlemsstat. För det tredje hamnar för reguljär färjetrafik uteslutande till eller 

från hamn i en annan medlemsstat. Med yttre gräns avses, e contrario, de gränser 

i någon medlemsstat som inte är en inre gräns.
37

 

Även om den fria rörligheten som utgångspunkt omfattar unionsmedborgare 

förutsätter förverkligandet av denna att det inte genomförs några kontroller av 

personer, oavsett personernas nationalitet. Ska de inre gränserna vara kontrollfria 

för unionsmedborgare, och respektera diskrimineringsförbudet i FEUF art. 18, är 

det av uppenbara skäl svårt att kontrollera personer som är 

tredjelandsmedborgare inte unionsmedborgare. Medborgarskap är nämligen inget 

fysiskt attribut. 

Utgångspunkten är alltså att alla personer, oavsett nationalitet, som huvudregel 

ska kunna röra sig fritt över de inre gränserna. Det framgår inte enbart i 

Schengenkonventionen och i EU:s fördrag inklusive EU:s stadga utan även i de 

bindande rättsakter som EU antagit. Den huvudsakliga rättsakten när det gäller 

kontroll av personer som korsar gränser är den s.k. gränskodexen som behandlas 

mer utförligt nedan. I gränskodexen återfinns denna huvudregel i art. 20 (nu art. 

22). 

I gränskodexens preambel p. 2 (nu p. 23) anges att återinförande av gränskontroll 

vid inre gräns påverkar den fria rörligheten för personer. Även om SAFL och 

SAFF inte innebär ett de facto återinförande av gränskontroll vid inre gräns torde 

det stå klart att den fria rörligheten påverkas även av denna åtgärd.  

För det första berörs den fria rörligheten genom att personers fria rörlighet rent 

faktiskt och påvisbart påverkas, se avsnitt 2.4. Det är således därigenom 

konstaterat att den fria rörligheten påverkas i varje fall delvis av SAFL och 

SAFF. För det andra genom att det står klart att ett återinförande av 

                                              
36

 En stat som inte är medlem i EU och inte heller har ett Schengen-samarbetsavtal. 
37

 Se Schengenkonventionen art. 1 och fördordning 562/2006 art. 2 p. 1 och p. 2.  
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gränskontroller vid inre gräns påverkar den fria rörligheten
38

 och åtgärderna som 

vidtas med stöd av SAFL och SAFF till sin utformning är snarlika en sådan 

gränskontroll. Kontrollerna genomförs nämligen genom att personer som åker 

tåg får göra avstigning vid sista hållplatsen i Danmark, gå upp för en rulltrappa, 

gå igenom själva kontrollen, gå ner till spåret igen och därefter stiga på 

nästkommande tåg.
39

 För det tredje genom att det finns ett EU-rättsligt 

transportörsansvar som Sverige har implementerat i utlänningslagen som skiljer 

sig från det som införts genom SAFL och SAFF. Att en viss fråga är föremål för 

reglering i högre rätt, i ett regelverk som rör just fri rörlighet och gränskontroller, 

torde nämligen indikera vilka förutsättningar som finns för tillämpning och 

tolkning.   

Sammanfattningsvis utgör den fria rörligheten för personer en grundläggande 

EU-rättslig princip och det råder som huvudregel fri rörlighet för personer som 

befinner sig på medlemsstaternas territorium, oavsett nationalitet. Det kan vidare 

konstateras att den fria rörligheten påverkas både av återinförandet av tillfälliga 

gränskontroller vid inre gräns och av införandet av SAFL och SAFF. 

 

3.4 EU:s gränskodex 

I art. 1 gränskodexen under rubriken syfte och principer anges att ingen 

gränskontroll ska ske av personer vid passage av de inre gränserna mellan 

Europeiska unionens medlemsstater. Kodexen ska enligt art. 3 tillämpas på varje 

person som passerar medlemsstaternas inre eller yttre gränser med särskild 

hänsyn tagen till den fria rörlighet som personer åtnjuter enligt unionsrätten och 

till personers rätt att ansöka om internationellt skydd, med särskilt fokus på 

principen om non-refoulment – dvs. att ingen får återsändas till ett land där den 

riskerar behandling i strid med FN:s tortyrkonvention, EKMR art. 2- 3 eller EU:s 

stadga art. 2 och art. 4.  

                                              
38

 Gränskodexens preambel p. 2 (nu p. 23).  
39

 Se DSB:s hemsida: www.dsb.dk och informationsavsnittet om ”ID-kontrol”.  

http://www.dsb.dk/
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I art. 4 – 19 gränskodexen regleras villkor för och utformning av gränskontroll 

vid yttre gräns varefter huvudregeln för gränskontroller vid inre gräns framgår i 

art. 20 (nu art. 22), nämligen att ingen kontroll får ske av personer vid inre gräns, 

oavsett personernas nationalitet. Det ska alltså som huvudregel inte genomföras 

någon kontroll av personer som korsar en inre gräns, utan endast av personer som 

korsar en yttre gräns – oavsett om personen är EU-medborgare, medborgare i en 

Schengenansluten stat eller medborgare i tredje land.  

En förutsättning för att denna princip ska kunna upprätthållas är som framgått 

ovan att de s.k. kompensatoriska åtgärderna och då främst kontroller vid yttre 

gräns genomförs och fungerar. Om så inte är fallet är huvudregeln att EU ska 

vidta åtgärder eller utfärda rekommendationer till en eller flera medlemsstater 

avseende vilka åtgärder som ska vidtas, gränskodexen art. 26.2 (nu art. 29.2). 

Sådana rekommendationer utfärdades i februari till Grekland som inte ansetts 

uppfylla sin kontrollskyldighet av personer vid yttre gräns.
40

 Grekland har sedan 

dess presenterat en åtgärdsplan och den 4 maj menade kommissionen att sådana 

framsteg gjorts att det började bli dags att återgå till ett Schengen med öppna 

gränser.
41

  

Kommissionens prognos och rekommendation var då att samtliga kontroller vid 

de inre gränserna ska upphöra före slutet av 2016. Samma rekommendation 

tillåter även de länder som redan vidtar åtgärder, i form av t.ex. gränskontroll, att 

fortsätta dessa under en tidsperiod om max 6 månader.
42

 Kommissionens 

rekommendation godkändes av rådet den 12 maj 2016 vilket innebär att de av 

Sverige vidtagna åtgärderna i varje fall fr.o.m. denna tidpunkt är i enlighet med 

EU-rätten då de genomförs i enlighet med en rekommendation utfärdad i enlighet 

med gränskodexen.  

                                              
40

 Se Kommissionens pressmeddelande den 2 februari 2016 Commission adopts Schengen Evaluation 

Report on Greece and proposes recommendations to address deficiencies in external border management. 
41

 Kommissionens pressmeddelande den 4 maj 2016: Back to Schengen: Commission takes next steps 

towards lifting of temporary internal border controls, godkändes av Rådet den 12 maj 2016. 
42

 Ibid.  
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Även utan EU:s rekommendation finns en undantagsregel i gränskodexen art. 23 

(nu art. 25 p.1) som ger en medlemsstat utrymme att tillfälligt återinföra 

gränskontroll vid inre gräns om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten. Det understryks att återinförande av 

gränskontroll endast får ske i undantagsfall och endast i sådan omfattning och 

med sådan varaktighet som är absolut nödvändig för att bemöta det allvarliga 

hotet. Det understryks att fråga är om en exceptionell åtgärd som endast ska 

vidtas som en sista utväg. Det är med stöd av art. 23 som Sverige återinförde 

gränskontroller vid inre gräns den 12 november 2015.  

Är fråga om ett sådant undantagsfall, dvs. en exceptionell situation där det med 

hänsyn till upprätthållandet och skyddandet av den allmänna ordningen eller den 

inre säkerheten inte finns något annat alternativ än att återinföra gränskontroll vid 

inre gräns, får gränskontrollerna enligt art. 23 p. 1 (nu art. 25 p. 1) pågå i högst 

30 dagar eller så lång tid som det allvarliga hotet kan väntas kvarstå. Om det 

allvarliga hotet kvarstår ska nytt beslut om att förlänga åtgärden fattas minst var 

30:e dag. I art. 23 p. 4 (nu art. 25 p. 4) stadgas att den maximala tiden som 

åtgärderna får pågå som huvudregel är sex månader, om den exceptionella 

situationen inte är försedd med ytterligare exceptionella omständigheter. Då kan 

åtgärderna förlängas i maximalt två år. Det torde alltså stå klart att det ska fråga 

om situationer av mycket speciell natur för att det ska vara möjligt att återinföra 

gränskontroller med stöd av art. 23, och särskilt då åtgärden pågår i mer än 6 

månader vilket de svenska åtgärderna gör sedan den 12 maj 2016.  

Vid bedömningen av om förutsättningarna i art. 23 (nu art. 25) är uppfyllda ska 

en medlemsstat enligt art. 23 a (nu art. 26) göra en bedömning av i vilken 

utsträckning åtgärden på ett adekvat sätt kan avhjälpa hotet mot den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten och om åtgärden står i proportion till hotet. 

Det ska då enligt samma artikel särskilt beaktas för det första den sannolika 

effekten av eventuella hot mot medlemsstatens allmänna ordning eller inre 

säkerhet och för det andra den sannolika effekten av återinförande av 
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gränskontroller vid inre gräns på fri och rörlighet för personer inom området utan 

inre gränskontroll.  

I preambeln p. 3 (nu p. 24) understryks vikten av att behovet av att återinföra 

gränskontroller vid inre gräns utreds och bedöms och detsamma gäller 

proportionaliteten av åtgärden i förhållande till motstående intressen. Den fria 

rörligheten utgör enligt preambeln p. 2 (nu p. 22) ett motstående intresse till 

skyddet för den allmänna ordningen eller säkerheten när det ligger till grund för 

ett beslut att återinföra gränskontroller vid inre gräns. Det uppges vidare i p.6 (nu 

p. 27) innebära att begreppet allmän ordning och säkerhet, i de fall det ligger till 

grund för en inskränkning av den fria rörligheten, ska tolkas strikt och restriktivt 

och att endast ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett 

grundläggande samhällsintresse får ligga till grund för ett beslut om en sådan 

inskränkning. 

I preamblen p. 4 (nu p. 25) exemplifieras situationer som kan utgöra sådana 

undantagsfall där det kan vara nödvändigt att återinföra gränskontroll vid inre 

gräns, nämligen vid terroristhändelser eller terroristhot eller hot från den 

organiserade brottsligheten. Som framgår i preambeln p. 5 (nu p. 26) bör 

migration och det faktum att ett stort antal tredjelandsmedborgare passerar de 

yttre gränserna inte i sig betraktas som ett hot mot den allmänna ordningen eller 

den inre säkerheten. Innan gränskontroller återinförs ska enligt preambeln p. 3 

(nu p.24) alternativa åtgärder på både nationell och unionsnivå beaktas.  

I art. 24 (nu art. 27) regleras förfarandet vid återinförande av tillfälliga 

gränskontroller vilket omfattar att övriga medlemsstater och kommissionen ska 

informeras om bl.a. skälen för beslutet med angivande av alla relevanta uppgifter 

om de händelser som utgör ett allvarligt hot mot medlemsstatens allmänna 

ordning eller inre säkerhet och om omfattningen och varaktigheten av åtgärderna. 

Vidare finns i art. 29 (nu art. 33) en fortlöpande rapporteringsskyldighet till EU:s 

institutioner och i art. 30 (nu art. 34) en informationsskyldighet i förhållande till 

allmänheten.  
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Trots den till synes utförliga regleringen som presenterats i detta avsnitt är 

sanktionerna för en överträdelse av bestämmelserna blygsamma. Om en 

medlemsstat inte följer en rekommendation från kommissionen eller 

kommissionen anser att en åtgärd enligt art. 23 kan ifrågasättas utifrån ett 

behovs- eller proportionalitetsperspektiv kan kommissionen enligt art. 24 p 4 (nu 

art. 27 p. 5) avge ett yttrande. Yttrandet ska därefter vara föremål för samråd 

mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten enligt art. 24 p. 4 (nu art. 7 

p. 5). I samma artiklar framgår att även andra medlemsstater har samma 

möjlighet som kommissionen att avge yttrande enligt ovan.  

Bristen på sanktioner kan sägas ge uttryck för FEUF art. 72 och det stora 

skönsmässiga utrymme som medlemsstaterna har när det gäller allmän ordning 

och inre säkerhet. Det ger även uttryck för hur känslig frågan är för 

medlemsstaterna i deras egenskap av suveräna stater. I FEUF art. 72 anges att 

upprätthållandet av skyddet för den inre säkerheten, dvs. säkerheten inom en 

suverän stats territorium, ligger hos respektive medlemsstat. Det torde dock inte 

innebära att allmän ordning och säkerhet, då det används inom ett område där EU 

har kompetens och för att begränsa en grundläggande EU-rättslig princip, kan 

tolkas och tillämpas med medlemsstaternas fulla diskretion. De EU-rättsliga 

ramar och den EU-rättsliga reglering som finns äger tillämplighet och bör därför 

ligga till grund för medlemsstaternas tolkning och tillämpning av begreppet 

allmän ordning och säkerhet.  

 

3.4.2 Begreppet allmän ordning och säkerhet 

Inledningsvis ska noteras att den övergripande benämningen ”allmän ordning och 

säkerhet” egentligen inte är ett utan två skilda begrepp. Allmän ordning kan 

beskrivas som ett positivt tillstånd på platser dit allmänheten har tillträde. Allmän 

ordning är alltså inte ett vedertaget tillstånd utan kan variera beroende på tid och 

plats. Avgörande för begreppet är oftast när och hur allmänheten anser eller kan 
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anse sig få den allmänna ordningen kränkt och polisens formella möjligheter till 

ingripande därvidlag.  

Säkerhetsbegreppet avser säkerhet för egendom, liv eller hälsa i en vidare 

bemärkelse än begreppet allmän ordning. Säkerhetsbegreppet är inte begränsat 

till plats och vad som faller inom begreppet kan baseras både på reglering i lag 

och på t.ex. temporära hotbildsbedömningar.
43

 I detta fall utgör EU-rätten en 

sådan reglering i lag som anger vad som faller inom säkerhetsbegreppet, även om 

endast ramar för bedömning uppställs och medlemsstaterna lämnas ett stort 

skönsmässigt tolkningsutrymme.  

I det material som behandlas i denna uppsats görs ingen tydlig uppdelning mellan 

å ena sidan allmän ordning och å andra sidan säkerhet. Det har därför inte varit 

möjligt att göra en sådan uppdelning i uppsatsen varför det något 

slentrianmässiga samlingsbegreppet allmän ordning och säkerhet, eller allmän 

ordning och inre säkerhet, används.  

Begreppet återfinns i många olika sammanhang inom EU-rätten, i fördragstext 

såväl som i bindande rättsakter och i EU-domstolens praxis.
44

 Generellt kan 

sägas att begreppet utgör ett fåtal av grunder som kan motivera undantag från 

EU:s grundläggande principer. Intresset av att skydda den allmänna ordningen 

och säkerheten väger alltså i vissa fall tyngre än fri rörlighet för personer. 

Generellt sett är dock så inte fallet.  

Då det konstaterats att en viss åtgärd inskränker den fria rörligheten för personer 

är därför nästa fråga om en sådan inskränkning är motiverad. Det finns som 

framgår i gränskodexen endast en rättsenlig grund för en inskränkning: att 

avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. 

Nästa fråga måste därför vara om det föreligger ett sådant allvarligt hot. Vad som 

                                              
43

 Säkerhet – på juridisk grund s. 116 f.  
44

 Se t.ex. FEU art. 4.2, FEUF art. 36, FEUF art. 45.3, FEUF art.72, Rörlighetsdirektivet 2004/38/EG 

m.fl. m.fl.  
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kan utgöra ett sådant hot har huvudsakligen utvecklats genom EU-domstolens 

praxis där följande har konstaterats.  

I mål C-41/74, Van Duyn mot Home Office, har EU-domstolen fastslagit att 

begreppet allmän ordning och säkerhet har en unionsrättslig innebörd och 

således inte får säkerställas nationellt. Det var i målet fråga om att begränsa 

arbetstagares fria rörlighet med hänvisning till begreppet och domstolen 

underströk att begreppet ska tolkas restriktivt, särskilt i fall då det motiverar en 

avvikelse från en grundläggande princip.  

I samma mål understryks dock att begreppets innebörd kan variera från land till 

land och även med tiden varför det av nödvändighet finns ett utrymme för 

skönsmässig bedömning för medlemsstaterna inom de ramar som fastställs i 

fördragen. Detta skönsmässiga utrymme har därefter preciserats i mål C-348/09 

p. 23 vari anges att begreppet ska tolkas restriktivt så att dess räckvidd inte kan 

bestämmas ensidigt av varje medlemsstat utan kontroll av EU:s institutioner.
45

 

Den närmare innebörden av allmän ordning och säkerhet har därefter preciserats 

och det har fastställts att eventuella inskränkningar med hänvisning till begreppet 

måste vara proportionerliga och nödvändiga för att värna ett grundläggande 

samhällsintresse, och att fråga måste vara om ett verkligt, aktuellt och tillräckligt 

allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse.
46

  

Ett sådant grundläggande samhällsintresse har vidare fastslagits kunna vara hotat 

av en inverkan på väsentliga offentliga institutioner och funktioner, av hot mot 

befolkningens överlevnad, av risken för en allvarlig störning i de yttre 

förbindelserna eller av den fredliga samexistensen mellan folken och av en 

inverkan på militära intressen.
47

 

                                              
45

 Mål C-33/07, Mål C-430/10, Gaydarov, Mål C-434/10 Aladzhov. 
46

 Målet Jipa, punkt 23 och där angiven rättspraxis, målet Gaydarov, punkt 33. 
47

 Se bl.a. mål 72/83, Campus Oil m.fl. 34 och 35, mål C-70/94, Werner, punkt 27, mål C-398/98, 

kommissionen mot Grekland punkt 29. 
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Vad gäller offentliga institutioners och funktioners inverkan på den allmänna 

säkerheten ansågs i mål C-72/83 Campus Oil att ett avbrott i försörjningen med 

petroleumprodukter och de risker detta skulle medföra för en stat kunna utgöra 

ett allvarligt hot mot den allmänna säkerheten. Slutsatsen motiverades med att 

just petroleumprodukter på grund av sin speciella betydelse som energikälla i en 

modern ekonomi är av vital betydelse för en stat. Den vitala betydelsen menade 

domstolen ha sin grund i det faktum att en stats institutioner, dess väsentliga 

offentliga verksamheter och till och med invånarnas överlevnad beror av 

petroleumprodukter. Ett avbrott i försörjningen ansågs därför kunna få allvarliga 

konsekvenser för en stats existens. 

I mål C-398/98 blev klarlagt att frågan om hotet är allvarligt ska fastställas 

utifrån objektivt fastställda omständigheter av betydelse för den allmänna 

säkerheten (se p. 36). I målet var, liksom i Campus Oil, fråga om en stats rätt att 

med hänsyn till den allmänna säkerheten inneha ett lager av petroleumprodukter. 

De åberopade argumenten ansågs dock inte rent faktiskt hänföra sig till den 

allmänna säkerheten utan istället vara av rent ekonomisk natur varför 

begränsningen av den fria rörligheten för varor inte var i överensstämmelse med 

EU-rätten.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att 1. Begreppet allmän ordning och 

säkerhet har en unionsrättslig innebörd som ska fastställas på unionsnivå, men att 

det finns ett visst skönsmässigt utrymme för medlemsstaterna att tolka begreppet 

i enlighet med fördragen 2. Innebörden av begreppet ska tolkas strikt och 

restriktivt, särskilt då det är fråga om avsteg från en grundläggande EU-rättslig 

princip 3. Inskränkningar motiverade med skyddet för allmän ordning och 

säkerhet måste vara proportionerliga och nödvändiga för att värna ett 

grundläggande samhällsintresse 4. Fråga måste vara om ett verkligt och 

tillräckligt allvarligt hot mot detta samhällsintresse 5. Den allmänna säkerheten 

kan påverkas av en inverkan på väsentliga offentliga institutioner och funktioner 

och av hot mot befolkningens överlevnad. 6. Att det föreligger ett allvarligt hot 

mot den allmänna ordningen och säkerheten ska fastställas utifrån 
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omständigheter som är objektivt fastställda och rent faktiskt påverkar den 

allmänna ordningen och säkerheten.  

 

3.5 Transportörsansvaret 

I Schengenkonventionen art. 26 stadgas en skyldighet för kontraktsslutande stat 

att införa ett transportörsansvar. Transportörsansvaret definieras i artikeln som en 

skyldighet för en transportör som transporterar en tredjelandsmedborgare
48

 till de 

kontraktsslutande staternas territorium att återföra personen till ett tredje land
49

 

om det visar sig att personen ifråga inte har rätt att resa in på territoriet. Artikeln 

gäller samtliga transportörer som transporterar tredjelandsmedborgare över yttre 

gräns, oavsett transportmedel och farväg.  

Transportörer har vidare en skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

försäkra att en tredjelandsmedborgare som transporteras via luft, vatten och även 

via icke reguljär busstrafik från tredje land till medlemsstaternas territorium 

innehar erforderliga resedokument. Uppfyller en transportör inte denna 

skyldighet ska det, utöver återförandeskyldigheten, finnas sanktionsmöjligheter i 

nationell lagstiftning.  

Sedan Schengenkonventionen integrerats i EU-regelverket har det antagits två 

direktiv som kompletterar Schengenkonventionens art. 26. Ett direktiv som för 

det första utökar tillämpningsområdet till att omfatta även tredjelandsmedborgare 

som befinner sig i transitzoner. För det andra utökar återförandeskyldigheten för 

en transportör till att omfatta även en skyldighet att stå kostnaderna och tillse att 

en återresa blir ombesörjd av annan om transportören inte själv kan ombesörja 

återresan. För det tredje anger att medlemsstaterna ska tillse att de sanktioner mot 

                                              
48

 En tredjelandsmedborgare är en person som är medborgare i en stat som inte tillhör EU eller har ett 

samarbetsavtal enligt Schengenkonventionen, jfr Schengenkonventionen art. 1 där termen ”alien” 

definieras på liknande sätt och förordning 562/2006 art. 2 p. 6. 
49

 Antingen till det tredje land från vilket utlänningen transporterades, alternativt till det tredje land som 

har utfärdat utlänningens resedokument alternativt till vilket tredje land som helst som garanterar 

utlänningen inresa. 
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transportörer som inte uppfyller sina skyldigheter är avskräckande, effektiva och 

proportionerliga. Art. 6 föreskriver vidare en skyldighet för medlemsstaterna att 

tillse att transportörer som bli ålagda sanktioner har tillgång till effektiva 

rättsmedel.
50

  

Det andra direktivet omfattar endast lufttrafik och stadgar en skyldighet för 

medlemsstaterna att införa reglering som ålägger transportörer en 

informationsskyldighet. Informationsskyldigheten innebär att transportörer, på 

begäran av de myndigheter som ansvarar för personkontrollen vid de yttre 

gränserna, ska översända information om de passagerare som de befordrar till 

medlemsstaternas territorium. Det förtydligas att informationsskyldigheten 

kompletterar, och alltså inte ersätter, det ansvar som redan åligger transportörer 

enligt Schengenkonventionen art. 26 och det förstnämnda direktivet.
51

  

Sammanfattningsvis finns det en skyldighet för en medlemsstat att ha ett 

transportörsansvar. Transportörsansvaret omfattar skyldighet för transportörer att 

kontrollera så att tredjelandsmedborgare som de befordrar från tredje land till 

medlemsstaternas territorium har rätt till inresa. Uppfyller en transportör inte 

denna skyldighet ska det finnas sanktioner som är tillräckligt effektiva för att i 

förlängningen öka incitamenten för transportörer att uppfylla skyldigheten. 

Transportörsansvaret i Schengenkonventionen med åtföljande EU-rättsakter 

omfattar alltså endast transporter som sker över en yttre gräns, dvs. från tredje 

land till medlemsstaternas territorium, och inte transporter som sker över en inre 

gräns, dvs. direkt från en medlemsstat till en annan medlemsstat. I svensk rätt är 

detta transportörsansvar implementerat huvudsakligen i utlänningslagen 9:3 och 

utlänningslagen 19:2.
52

  

 

                                              
50

 Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i 

konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
51

 Rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter 

om passagerare. 
52

 För närmare detaljer avseende insamlingen av uppgifter se lagen (2006:444) om passagerarregister och 

personuppgiftslagen (1998:204). 
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3.6 Rätten till asyl 

Som anförts ovan framgår i fördragen, EU:s stadga och gränskodexen art. 1 att 

särskild hänsyn ska tas till rätten till asyl och särskilt principen om non 

refoulment då åtgärder vidtas som rör kontroll av personer vid yttre och inre 

gränser. I EU-tribunalens domar i mål T- 315/01 Kadi och mål T-306/01 Yusuf 

m.fl. konstaterades även att de folkrättsliga förpliktelser som FN:s medlemsstater 

har i enlighet med FN:s stadga gäller före alla andra skyldigheter som åvilar 

medlemsstaterna enligt EKMR och EU:s fördrag.  Även om det är en rimlig 

utgångspunkt att den EU-rättsliga regleringen står i överensstämmelse med 

relevanta FN-konventioner bör hållas i åtanke att det kan finnas undantag och att 

det då är FN-konventionen i fråga som äger företräde.  

Rätten att ansöka om asyl i en annan stat kan sägas ta sin juridiska utgångspunkt i 

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 vari art. 14 

lyder: 1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.  

2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska 

brott eller på gärningar som strider mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser. 

Den närmare innebörden av rätten till asyl preciseras i FN:s “1951 Convention 

relating to the Status of Refugees and its 1967 protocol” (Flyktingkonventionen). 

I konventionens art. 1 definieras vem som åtnjuter rätt till asyl, nämligen den 

som är att anse som flykting enligt definitionen i samma artikel samt vad detta 

skydd innebär.  

Rätten till asyl återfinns i EU:s stadga art. 18 och förbudet mot refoulment i art. 

19.2. Detta skydd är ett utlopp av rätten till liv, som återfinns EU:s stadga art. 2, 

och förbudet mot tortyr och annan förnedrande eller inhuman behandling, EU:s 

stadga art. 4. I art. 78 FEU föreskrivs vidare att en gemensam europeisk 

asylpolitik ska genomföras, att ett gemensamt europeiskt asylsystem ska inrättas 

och att detta ska överensstämma med medlemsstaternas skyldigheter enligt FN:s 

flyktingkonvention. Varken i flyktingkonventionen eller i EU:s stadga återfinns 

några regler för vilka förutsättningar som ska gälla för att ansöka om asyl.  
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I asylprocedursdirektivet 2013/32/EU art. 3.1 stadgas att EU:s asylregelverk blir 

tillämpligt då en person har anlänt till EU:s gräns, inbegripet territorialvatten och 

transitzoner. Det är således först då den EU-rättsligt reglerade skyldigheten att 

pröva en persons asylansökan uppkommer. I samma artikel anges även att de 

EU-rättsliga skyddsmekanismerna för asylsökande i bl.a. asylprocedursdirektivet 

blir tillämpliga först då en asylansökan gjorts.
53

 De finns alltså en EU-rättslig 

skyldighet för en medlemsstat att låta personer som befinner sig på dess 

territorium ansöka om asyl och då en asylansökan gjorts pröva den i enlighet med 

EU-rätten.  

Till följd av EU:s gemensamma asylpolitik finns dock reglerat i 

Dublinförordningen 604/2013 art. 3.1 att en asylansökan endast ska prövas en 

gång av en medlemsstat. Det innebär att den första frågan som behöver besvaras 

när en asylansökan inkommit är vilken medlemsstat som har ansvar för att pröva 

densamma. Vilket land som har detta ansvar regleras i Dublinförordningen och 

behandlas inte närmare i denna uppsats. Det kan nämnas att fråga är om en 

reglerad fördelningspolitik av asylsökande mellan medlemsstaterna.  

Samtliga medlemsstater anses som utgångspunkt vara säkra ursprungsländer, 

dvs. länder som kan garantera personer som befinner sig inom ländernas 

territorium skydd och respekt för sina grundläggande rättigheter.
54

 En avvisning, 

utvisning eller överföring till en annan medlemsstat anses därför som 

utgångspunkt inte strida mot principen om non-refoulment. Det är alltså en 

presumtion att samtliga medlemsstater är säkra länder.  

Presumtionen har i dagsläget brutits vad gäller Grekland där överföringar med 

stöd av Dublinförordningen inte genomförs med åberopande av undantaget i 

förordningens art. 3.2, dvs. att en överföring skulle strida mot EKMR art. 3 och 

utlänningslagen 12:1 (principen om non-refoulment).
55

  Just nu prövas frågan om 

                                              
53

 FRA & ECHR, Handbok om europeisk rätt rörande asyl, gränser och invandring s. 36 f.  
54

 Jfr Amsterdamfördraget tilläggsprotokoll 29.  
55

 Se bl.a. MiÖD 2010:21 och däri angivna hänvisningar. 
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presumtionen ska brytas även avseende Ungern. MD har i två mål, UM 587-16 

och UM 761-16, bedömt att överföringar enligt Dublinförordningen till Ungern 

strider mot principen om non refoulment. MiV delar inte denna uppfattning och 

har överklagat domarna till MiÖD. MiV ha samtidigt beslutat att inhibera 

samtliga ärenden rörande överföring till Ungern.
56

 

Den EU-rättsliga regleringen avseende rätten till asyl innebär vidare inte enbart 

en rätt att ansöka om asyl. Den innebär även en rätt att beviljas asyl och 

skyddsstatusförklaring som flykting eller alternativt skyddsbehövande om vissa 

kriterier är uppfyllda.
57

 Då en person beviljas asyl har personen även rätt att få ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljat, 3 år om personen har beviljats 

flyktingstatus och 1 år om personen beviljats alternativ skyddsstatus.
58

 

Sammanfattningsvis finns EU-rättslig reglering som ger personer som tar sig till 

medlemsstaternas territorium, dvs. tar sig över en yttre gräns, en rätt att ansöka 

om asyl och om vissa kriterier är uppfyllda även beviljas skyddsstatus och 

tidsbegränsat uppehållstillstånd. En person har rätt att få sin ansökan prövad en 

gång i den medlemsstat som fastställs genom Dublinförordningen. Det finns 

alltså ingen rätt för en person att välja i vilket land den vill söka asyl eller var 

personens ansökan ska prövas. Det är kopplat till EU:s gemensamma asylpolitik 

som enligt FEUF art. 80 bygger på en rättvis ansvarsfördelning och solidaritet 

samt på en princip om att alla medlemsstater kan tillhandahålla personer skydd 

och respekt för sina grundläggande rättigheter.  

 

3.7 Sammanfattning 

Sverige är bundet av den EU-rättsliga reglering som finns inom området frihet, 

säkerhet och rättvisa. Regleringen utgörs huvudsakligen av EU:s gränskodex. Då 

åtgärder vidtas på EU-rättens område ska, i enlighet med lojalitetsprincipen, 

                                              
56

 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 06/2016. 
57

 Skyddsgrundsdirektivet 2011/95/EU art. 13 respektive art. 18.  
58

 FRA & ECHR, Handbok om europeisk rätt rörande asyl, gränser och invandring s. 45.  
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hänsyn även tas till EU:s ändamål och allmänna rättsprinciper. Den fria 

rörligheten för personer är en del av EU:s ändamål och utgör även en allmän EU-

rättslig princip. Värnandet av grundläggande rättigheter utgör också en sådan 

princip, vari rätten till asyl och förbudet mot refoulment ingår.  

Den fria rörligheten påverkas av återinförandet av gränskontroller och av 

införandet av SAFL och SAFF. Det är inte helt klart exakt hur denna påverkan 

ser ut. Som framgått är det denna påverkans förekomst och omfattning som ska 

sättas i förhållande till motstående intressen, i detta fall upprätthållandet av den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Hur denna avvägning mellan den 

fria rörligheten och allmän ordning och säkerhet ska genomföras framgår av EU-

domstolens praxis, och i den utsträckning den kodifierats i gränskodexen även i 

denna.  

 

4 De svenska åtgärderna och EU-rätten 

4.1 Inledning 

De svenska åtgärderna har vidtagits i en EU-rättslig kontext. Det innebär att de 

ska vidtas i överensstämmelse med EU-rätten. I det första avsnittet i denna 

uppsats redogjordes för de aktuella åtgärderna och i nästföljande avsnitt för 

tillämplig EU-rätt. I detta avsnitt sätts de svenska åtgärderna och motiveringen 

till dessa i förhållande till den tillämpliga EU-rätten. Avsnittet syftar till att 

utröna huruvida återinförandet av gränskontroller vid inre gräns och införandet 

av SAFL och SAFF är i överensstämmelse med EU-rätten.  

Då återinförandet av gränskontroller företogs med stöd av redan befintlig 

lagstiftning är motiveringen till åtgärden inte lika utförlig som motiveringen till 

SAFL.  I propositionen till SAFL behandlas dock återinförandet av 

gränskontroller då det anges att behovet av att införa SAFL uppkommit för att 
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gränskontrollerna inte utgör en tillräcklig åtgärd.
59

 Det är till följd av detta 

rimligt att anta att samma omständigheter, och därför även samma 

problemformulering ligger till grund för både återinförandet av gränskontroller 

och införandet av SAFL och SAFF. Då återinförandet av gränskontroller 

diskuteras tas därför ledning från den mer ingående problemformuleringen i 

propositionen till SAFL.  

Med det sagt kan inledningsvis konstateras att åtgärdernas överensstämmelse 

med EU-rätten behandlas i regeringens proposition. I ett separat avsnitt anges att 

det EU-rättsliga regelverket inte utgör ett hinder för att införa SAFL, samtidigt 

som begreppet allmän ordning och säkerhet och rätten till asyl behandlas i andra 

avsnitt. Den fria rörligheten behandlas inte.  

Det EU-rättsliga regelverket respekterar att medlemsstaterna måste ha ett utrymme inom ramen 

för fördraget att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda 

nationell säkerhet. Det EU-rättsliga regelverket utgör därmed inte ett hinder mot en sådan 

bemyndigandelag som nu föreslås.
60

 

 

4.2 Den fria rörligheten 

Den fria rörligheten behandlas inte uttryckligen i regeringens proposition och 

inte heller i samband med återinförandet av gränskontroller vid inre gräns. 

Utifrån detta får slutsasen dras att regeringen inte har ansett att den fria 

rörligheten för personer behöver redogöras för eller utredas närmare i samband 

med genomförandet av åtgärderna.  

Detta är en slutsats som i sig kan ifrågasättas med hänsyn till dels allmänna EU-

rättsliga principer, och dels i förhållande till de uttryckliga krav som återfinns i 

gränskodexen på att den fria rörligheten ska beaktas vid återinförande av 

gränskontroll vid inre gräns. Det utryckliga kravet i gränskodexen härrör 

                                              
59

 Prop. 2015/16:67 s. 8.  
60

 Prop. 2015/16:67 s. 10. 
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dessutom från praxis rörande under vilka omständigheter skyddet för den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten kan ligga till grund för ett beslut att 

inskränka en grundläggande EU-rättslig princip. Den fria rörligheten borde 

därför ha beaktats även vid införandet av SAFL och SAFF.  

Den fria rörligheten ska inte enbart beaktas, utan även sättas i förhållande till de 

motstående intressen som kan motivera en inskränkning. I detta fall finns enbart 

ett godtagbart motstående intresse: skyddet för den allmänna ordningen eller den 

inre säkerheten. En sådan intresseavvägning torde inte vara möjlig att genomföra 

utan att ha utrett hur den fria rörligheten påverkas av de aktuella åtgärderna. 

Innan vetskap om detta finns torde nämligen vara svårt att bedöma 

inskränkningens omfattning. Detta torde i sin tur krävas för att kunna göra de 

ytterligare bedömningar och avvägningar avseende t.ex. behov, effektivitet och 

proportionalitet som krävs.  

I propositionen likställs vidare transportörsansvaret i SAFL och SAFF med 

transportörsansvaret i utlänningslagen 9:3 och 19:2:  

Redan nu finns det föreskrifter som reglerar vilka krav som ställs på den som transporterar 

passagerare till Sverige med flyg eller fartyg i fråga om kontroll av att passagerare har pass 

och andra handlingar som krävs för inresa och vilket ansvar dessa transportörer har om de inte 

uppfyller kraven. Det finns däremot i dag exempelvis inte någon lagstiftning som ställer krav på 

att den som transporterar passagerare med buss eller tåg över gränsen in i Sverige kontrollerar 

passagerarna i något avseende. De krav på registrering av uppgifter om passagerarna som 

finns för såväl internationell som nationell färjetrafik har ett annat syfte än att upprätthålla 

allmän ordning och inre säkerhet och är inte nödvändigtvis förenade med krav på 

identitetskontroller. De gäller inte heller om fartygets resa är 20 nautiska mil eller kortare. 

Regeringen föreslår därför lagstiftningsåtgärder som ger regeringen befogenhet att vidta 

särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i 

landet.
61

 

Att likställa dessa två regleringar av transportörsansvar kan ifrågasättas. Det 

synes stå klart att regeringen så skett då transportörsansaret i SAFL och SAFF 

                                              
61

 Prop. 2015/16:67 s. 9.  



34 

 

utformats i princip likadant som det EU-rättsliga transportörsansvaret som är 

implementerat i utlänningslagen. Den viktigaste skillnaden är just att 

transportörsansvaret utgör en implementering av EU-rätt, och att den EU-rätt 

som implementerats inte omfattar transporter som sker över inre gränser.
62

 

Kontroller av personer som transporteras över yttre gränser påverkar inte den fria 

rörligheten men kontroller av personer som transporteras över inre gränser gör 

det. Den fria rörligheten för personer är centralt för EU-samarbetet och ska 

beaktas både till följd av det uttryckliga krav som återfinns i gränskodexen och 

till följd av den fria rörlighetens egenskap av ändamål och allmän EU-rättslig 

princip.  

Att den fria rörligheten varken nämns vid återinförandet av gränskontroller vid 

inre gräns eller vid införandet av SAFL och SAFF måste därför ifrågasättas. Till 

följd av att den fria rörligheten inte behandlas kan även ifrågasättas hur 

regeringens slutsats att åtgärderna är i överensstämmelse med EU-rätten kunde 

nås.  

 

4.3  Allmän ordning och säkerhet 

Återinförandet av gränskontroller motiverades som följer av regeringen: 

”Fler personer på flykt söker sig nu till Sverige än någonsin tidigare. Migrationen medför 

möjligheter för Sverige, men även stora utmaningar. Den samlade bedömningen som 

regeringen gör är att det är nödvändigt att återinföra gränskontroll vid inre gräns eftersom 

den nuvarande situationen innebär akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället. 

Bedömningen bygger på Migrationsverkets och Polismyndighetens analyser samt den nationella 

lägesbild som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Bland annat 

bedömer Polismyndigheten att den allmänna ordningen och den inre säkerheten i nuläget är 
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hotad. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar på stora påfrestningar för flera 

samhällsviktiga verksamheter.”
63

 

I propositionen till SAFL upprepas detta delvis, genom att den del som avser 

Polismyndighetens bedömning av att det föreligger ett hot mot den allmänna 

ordningen och inre säkerheten återges. Det tilläggs även att regeringen vid 

återinförandet av gränskontroller vid inre gräns bedömde att inga andra åtgärder 

var tillräckliga.
64

 Därefter redogörs för att det efter återinförandet av 

gränskontroller skett en minskning av antalet asylsökande
65

men att läget har 

försämrats varför ytterligare åtgärder behövs. Den åtgärd som behövs är SAFL, 

dvs. ett utökat transportörsansvar.
66

  

Den rättsliga grund för att återinföra gränskontroller vid inre gräns som finns i 

gränskodexen har således delvis använts även i SAFL. Då det torde stå klart att 

det är den EU-rättsliga regleringen som stadgar denna grund kan frågas varför 

grunden inte formulerades likadant. Detta samband och hur SAFL och SAFF ska 

tolkas och tillämpas hade förtydligats om för det första gränskodexens 

ordalydelse hade återgivits och för det andra om det i lagen eller i propositionen 

hade refererats till den EU-rättsliga regleringen. I vilket syfte används t.ex. ordet 

fara i SAFL istället för ordet hot som används i gränskodexen?  

Vidare kan frågas varför frågan om SAFL:s överensstämmelse med EU-rätten 

behandlas i ett separat avsnitt från frågan om det föreligger en allvarlig fara för 

den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Dessa frågor hör ihop och 

valet att behandla frågorna på detta sätt kan ifrågasättas i sig. En sådan 

behandling torde nämligen göra det svårare att komma till en rättsenlig slutsats. 

Det utesluter dock inte att en rättsenlig slutsats nåtts.  
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I propositionen anges att det ska föreligga en fara som hotar viktiga 

samhällsintressen eller samhällets funktionalitet.
67

 Det kan sättas i förhållande till 

den EU-rättsliga praxis som redogjorts för ovan som anger just att det ska 

föreligga ett allvarligt hot mot ett viktigt samhällsintresse, och att det kan göra 

det om vissa samhällsviktiga institutioner eller funktioner är hotade.  

Vidare anges i regeringens proposition att begreppet måste ses ur ett bredare 

samhällsperspektiv än enbart det traditionella, där de polisiära aspekterna är 

viktigast. Det sägs även att det är risken för allvarliga verkningar för samhället 

som i främsta rummet ska beaktas.
68

 Denna formulering är lite märklig då det 

traditionella perspektivet torde vara främst det polisiära, samtidigt som det EU-

rättsliga begreppet lämnar ett större utrymme för att tolka in olika typer av 

situationer och företeelser som på något sätt hotar samhället ur ett bredare 

perspektiv. Det synes ju vara just på detta sätt, ur ett bredare samhällsperspektiv, 

som regeringen menar att det stora antalet asylsökande utgör ett hot mot 

samhället. 

Det som understryks, upprepas och motiverar åtgärderna är ju att olika 

samhällsfunktioner är utsatta för stora utmaningar och hårt tryck. Det uppges 

särskilt gälla de samhällsfunktioner som är kopplade till mottagningssystemet för 

asylsökande, allra främst hälso- och sjukvård, tillhandahållande av boende och 

skola. Dessa anses helt enkelt inte vara dimensionerade för det ökade behov som 

uppkommit till följd av det stora antalet asylsökande.
69

 Denna 

problemformulering synes inte falla inom ramen för den traditionella eller 

polisiära tolkningen av allmän ordningen eller inre säkerhet. Den kan dock falla 

inom den EU-rättsliga tolkningen genom den praxis som utvecklats genom bl.a. 

Campus Oil-målet. Hälso- och sjukvård borde nämligen kunna utgöra exempel 

på en sådan samhällsviktig institution och funktion vars bristande funktionalitet 

kan innebära att det föreligger ett hot mot den inre säkerheten. 
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37 

 

Det synes dock inte stå lika klart att ett hårt ansträngt mottagningssystem för 

asylsökande kan innebära att det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten. En sak som talar för att en sådan tolkning 

torde vara att det finns en risk för personers liv och hälsa. Det som talar mot är 

om det är möjligt att åtskilja det faktum att det kommer stora 

migrationsströmmar från ofrånkomliga och direkta effekter av detta.  

Som framgår i gränskodexen bör nämligen inte den omständighet att det kommer 

stora migrationsströmmar i sig innebära att det föreligger ett allvarligt hot mot 

den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Innebörden av ”i sig” kan 

givetvis diskuteras men det borde stå klart att om det kommer fler asylsökande än 

normalt, kommer det att påverka och eventuellt innebära utmaningar för 

mottagningssystemet. Kan det då vara riktigt att anse att det föreligger ett sådant 

allvarligt hot till följd av att mottagningssystemet är ansträngt och samtidigt säga 

att det inte i sig beror på stora migrationsströmmar? 

Samtidigt måste vid något tillfälle en gräns nås då viktiga samhällsfunktioner 

såsom sjukvårdens funktionalitet hotas så att begreppet är uppfyllt på samma sätt 

som i Campus Oil-målet. En närmare redogörelse för det hot som föreligger mot 

dessa viktiga samhällsfunktioner hade dock behövts, och hotet hade behövts 

sättas i förhållande till den fria rörligheten och det hade även behövts diskuteras 

hur det förhåller sig till rätten till asyl.  

Det torde t.ex. inte vara tillräckligt att anse begreppet uppfyllt utifrån den 

exemplifiering som regeringen tillhandahåller i propositionen vari anges att det 

främst är värnandet av asylsökandes liv och hälsa som riskeras till följd av att 

mottagningssystemet är ansträngt samt att det riskerar uppkomma brister i 

samhällets förmåga att omhändertaga ensamkommande barn utifrån principen 

om barnets bästa enligt barnkonventionen och förmågan att upprätthålla 
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samhällsviktig verksamhet inom boende, socialtjänst, överförmyndarverksamhet 

och skola.
70

  

Det råder förmodligen konsensus om att det inte är bra att samhället inte kan 

omhändertaga barn i enlighet med principen om barnets bästa, men det synes 

vara en väldigt långtgående tolkning att den allmänna ordningen eller inre 

säkerheten är hotad till följd av det. Formuleringen får även ”barnets bästa” att 

framstå som ett fastställt begrepp, vilket det inte är. I en specifik situation, för ett 

specifikt barn torde det t.ex. kunna vara bättre att få komma till Sverige och söka 

asyl, trots brister i mottagningssystemet, än att inte få komma till Sverige alls. 

Det kan vara fallet t.ex. om barnet har släktingar i Sverige.  

 

4.3.2 Sammanfattande diskussion om allmän ordning och säkerhet 

För att nå slutsatsen att det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten som motiverar en inskränkning av den fria 

rörligheten behöver följande beaktas. För det första behöver konstateras att det 

faktiskt föreligger ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten 

och helst än mer specifikt om det är den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten som är hotad.  

Detta innebär att det utifrån objektivt fastställda kriterier ska bedömas om det 

föreligger ett allvarligt hot mot ett eller flera viktiga samhällsintressen. Det måste 

därefter bedömas att det för att avvärja detta hot finns ett behov av vissa 

specifika åtgärder och att dessa på ett effektivt sätt kan avvärja hotet. I samband 

med bedömningen av behovet och effekten av de aktuella åtgärderna ska även 

andra mindre ingripande åtgärder beaktas och det ska hela tiden utgås från att den 

fria rörligheten för personer utgör huvudregeln och ska upprätthållas så långt det 

är möjligt. Åtgärderna ska alltså inte enbart behövas och vara effektiva utan även 

vara proportionerliga i förhållande till inskränkningen av den fria rörligheten. 
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En förutsättning för att kunna göra dessa bedömningar borde vara en tydlig 

problemformulering. Det kan ifrågasättas om regeringens problemformulering är 

tillräckligt tydlig, då formuleringen av ändamålet varierar i propositionen. Det 

uttalas att syftet är att upprätthålla den allmänna ordningen och den inre 

säkerheten, att minska antalet asylsökande, att tillse att alla asylsökande får tak 

över huvudet, att skydda samhällets funktionalitet, att tillse att principen om 

barnets bästa upprätthålls i asylprövningsprocessen osv. Dessa syften kan 

givetvis korrelera eller överlappa varandra. De kan också sammantaget tala för 

att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten. Det torde dock inte gå att utgå från att så är fallet varför en tydligare 

koncentration i problemformuleringen hade behövts. 

Denna otydlighet försvårar en granskning och förståelse för åtgärderna. Det gör 

det t.o.m. möjligt att ifrågasätta riktigheten av de problem och konsekvenser som 

presenteras i propositionen. Föreligger det verkligen ett allvarligt hot mot den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten? Att inte ens detta grundvärde kan 

anses tillräckligt underbyggt gör det även svårt att se hur behovet av de aktuella 

åtgärderna och deras effektivitet och proportionalitet har kunnat bedömas.  

Om problemformuleringen är att de inte längre är möjligt att garantera 

asylsökande tak över huvudet behöver många steg tas innan det kan dras en 

slutsats att ett transportörsansvar är en bra lösning. Om problemformuleringen 

skulle vara att Sverige inte längre kan garantera sina medborgares säkerhet till 

följd av det inte längre finns någon information eller kontroll avseende vem som 

befinner sig på svenskt territorium hade de aktuella åtgärderna varit fullt logiska 

och rimliga. Det hade varit hjälpsamt om de argumentationssteg som genomgåtts 

för att nå slutsatsen att de aktuella åtgärderna är de enda tillräckliga åtgärderna 

och är effektiva hade presenterats. 

Vad gäller intresset av brottsbekämpning och att ha vetskap om vem eller vilka 

som befinner sig på svenskt territorium kan kort nämnas att en sådan möjlighet 

finns sedan tidigare. Polisen har nämligen enligt polislagen 25 § möjlighet att 
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begära ut uppgifter avseende passagerares namn, resrutt, bagage och 

medpassagerare samt sättet för betalning och bokning från samtliga 

transportföretag som transporterar passagerare om uppgifter kan antas ha 

betydelse för den brottsbekämpande verksamheten. Syftet med införandet av 

SAFL och SAFF torde således inte ha något brottsbekämpande syfte.  

 

4.4 Rätten till asyl 

Rätten till asyl behandlas inte särskilt ingående i samband med genomförandet av 

någon av åtgärderna. Det behandlas inte alls i samband med återinförandet av 

gränskontroller vid inre gräns och behandlas som följer i regeringens proposition 

till SAFL:  

Vad gäller asylrätten kan det konstateras att EU:s flyktingpolitik bygger på tanken att en 

asylsökande ska söka asyl i det första säkra land som den asylsökande anländer till. Förslagen i 

propositionen strider således inte mot asylrätten.
71

 

Återinförandet av gränskontroller vid Sveriges gräns mot Danmark borde inte 

innebära några problem med hänsyn till asylrätten. Sett enbart utifrån denna 

åtgärd är det nämligen fortfarande fullt möjligt att ansöka om asyl vid 

gränsövergången. Huvudregeln torde dessutom vara att ansökan om asyl ska 

lämnas in vid en gränsövergång, i EU:s fall vid en gränsövergång vid de yttre 

gränserna. Det är en följd av att gränskontroller torde utgöra huvudregeln idag, ur 

ett globalt perspektiv, där EU och Schengenområdet utgör ett undantag.  

Vad gäller införandet av SAFL ifrågasätter Lagrådet lagförslagets 

ändamålsenlighet med hänvisning till rätten till asyl.
72

 Syftet borde enligt 

Lagrådet inte vara att minska antalet asylsökande, utan istället att skapa 

långsiktiga lösningar som innebär en möjlighet att på sikt skapa en hållbar 

situation både för svenska myndigheter och kommuner m.fl. och för asylrätten. 
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Det är en intressant synpunkt då det i stort kan frågas om det uttryckliga syftet att 

minska antalet asylsökande kan anses stå i överensstämmelse med rätten till asyl. 

Hur kan åtgärder med det uttalade syftet att minska möjligheten att söka asyl vara 

i överensstämmelse med asylrätten? Det kan även mer specifikt frågas om det är i 

överensstämmelse med rätten till asyl i EU:s stadga art. 18. Ur ett EU-rättsligt 

perspektiv ska hänsyn även tas till FEUF art. 80 om att EU:s asylpolitik ska 

bygga på en rättvis ansvarsfördelning och solidaritet. Åtgärder som flyttar 

ansvaret för asylsökande till andra medlemsstater är inte nödvändigtvis i enlighet 

med detta. Å andra sidan kanske Sverige i den aktuella situationen skulle hävda 

att det är i enlighet med FEUF art. 80 att agera på just detta sätt. Dessa faktorer 

kanske snarast hamnar inom det lite luddiga tillämpningsområde som utgörs av 

lojalitetsprincipen.  

Alltså: även om det inte finns någon rätt för en person att välja vilket land 

personen vill ansöka om asyl, och alla medlemsstater anses vara säkra länder kan 

det inte anses stå klart att ett uttryckligt syfte att minska antalet asylsökande är i 

överensstämmelse med rätten till asyl. Det ska då särskilt beaktas att de relevanta 

FN-konventionerna står över den EU-rättsliga regleringen. Det torde därför inte 

vara rättsenligt att fastställa innebörden av rätten till asyl enbart med hänvisning 

till EU-samarbetets gemensamma asyl- och fördelningspolitik, och utan hänsyn 

till själva rättighetens faktiska innebörd.  

Rätten till asyl behandlas även indirekt i regeringens proposition då det likställs 

med transportörsansvaret i utlänningslagen.
73

 Detta transportörsansvar har 

nämligen aktualiserat ett flertal frågor kopplade till rätten till asyl. Då ett 

liknande ansvar infördes genom SAFL och SAFF hade frågan därför tjänat på att 

behandlas, om än bara för att konstatera att SAFL och SAFF inte renderade i 

några sådana problem.  
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Kritiken mot det EU-rättsliga transportörsansvaret bottnar i att ansvaret för att 

pröva en persons asylskäl i viss mån flyttas från de myndighetspersoner som har 

utbildning och kompetens att göra en sådan prövning till privata aktörer, 

transportörer, som saknar sådan kompetens.
74

 Vidare innebär en felaktig 

bedömning från transportörens sida en risk för kännbara sanktioner.  

En förutsättning för att en transportör inte ska bli skyldig att återföra en 

passagerare som saknar giltiga resehandlingar eller bli föremål för andra 

sanktioner är nämligen att passageraren har skyddsskäl och lämnar in en 

asylansökan. Det är nämligen endast på detta sätt en passagerare utan 

resehandlingar som ger rätt till inresa kan få sådan rätt. Det är till följd av det 

förståeligt att en transportör tar det säkra före det osäkra och väljer att neka en 

person som uppger sig ha skyddsskäl att få resa med transportören. Följden av 

denna ordning kan då bli att personer som har skyddsbehov riskerar att inte få 

möjlighet att få detta prövat. Det har dock inte ansetts strida mot rätten till asyl 

då en transportör fortfarande kan välja att transportera en person som vill söka 

asyl till medlemsstaternas territorium.
75

 Det finns därför i varje fall en teoretisk 

möjlighet att få asyl.  

Om det EU-rättsliga transportörsansvaret, som ger en transportör som 

transporterar personer från ett potentiellt farligt tredje land till EU, rätt att neka 

en person att resa med transportören utan att rätten till asyl överträds
76

  är det 

svårt att se hur transportörsansvaret i SAFL skulle innebära en sådan 

överträdelse. Personer som nekas att resa med en transportör till följd av 

regleringen i SAFL och SAFF befinner sig ju som utgångspunkt redan i ett säkert 

land. Den kritik som riktats mot transportörsansvaret i utlänningslagen vad gäller 

rätten till asyl borde alltså äga mindre aktualitet när det kommer till 

transportörsansvaret i SAFL, eller i varje fall få mindre allvarliga konsekvenser. 
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5. Avslutande reflektion 

I uppsatsen har olika frågor avseende rättsenligheten av återinförandet av 

gränskontroller vid inre gräns och införandet av SAFL och SAFF behandlats. 

Den övergripande fråga som aktualiserats är frågan om det utifrån det utrednings- 

och beredningsmaterial som presenterats i samband med åtgärderna är rättsenligt 

att nå de slutsatser som nåtts. Denna fråga kan även knytas till Lagrådets kritik 

mot förslaget avseende bristande beredning. I uppsatsen ifrågasätts särskilt 

regeringens slutsats att de aktuella åtgärderna är i överensstämmelse med EU-

rätten.  

Den viktigaste slutsatsen i denna uppsats är att det inte är möjligt att fastställa att 

regeringens åtgärder är i överensstämmelse med EU-rätten utifrån den 

information och det material som presenteras i samband med genomförandet av 

åtgärderna. Det är till följd av denna brist på information och beslutsunderlag 

svårt att fastställa rättsenligheten av de slutsatser som nåtts. Det är inte enbart 

slutsatsernas rättsenlighet som kan ifrågasättas utan även vägen till dessa, dvs. 

den metod eller det tillvägagångssätt som tillämpats för att nå slutsatserna. En 

metod och den slutsats som nås med tillämpning av denna hör givetvis ihop, men 

är inte oskiljbara. Det torde t.ex. vara möjligt att använda olika metoder för att nå 

samma slutsats och det torde även vara möjligt att nå olika slutsatser trots att 

samma metod används. Sannolikheten att nå en rättsenlig slutsats torde dock öka 

avsevärt om den metod som anvisas i bindande rättsakter iakttas.  

Det framgår nämligen dels av bindande rättsakter, EU:s gränskodex, och dels av 

EU-domstolens praxis vilka intressen som ska beaktas och hur dessa ska vägas 

mot varandra. Trots det synes dessa intressen varken ha beaktats eller vägts mot 

varandra. Om de intressen som en viss reglering syftar till att tillvarata, i detta 

fall den fria rörligheten, inte beaktas är det svårt att se hur slutsatsen att åtgärder 

som inskränker den fria rörligheten är rättsenliga. Utöver detta väcks ytterligare 

frågor.  
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Den första frågan är varför det finns ett separat avsnitt rörande SAFL:s 

överensstämmelse med EU-rätten, samtidigt som olika frågor med EU-rättslig 

koppling behandlas i andra avsnitt. Så är fallet avseende t.ex. begreppet allmän 

ordning och inre säkerhet och rätten till asyl. Det hade varit tydligare att antingen 

behandla varje fråga för sig med tydliga hänvisningar till gällande rätt och då 

även relevant EU-rättslig reglering, eller att ha ett avsnitt om överensstämmelse 

med EU-rätten som behandlade de frågor som har koppling till just EU-rätten. 

Som propositionen utformats indikeras nämligen att hela förslagets 

överensstämmelse med EU-rätten är utredd genom det aktuella avsnittet, trots att 

så inte är fallet.  

Den andra frågan, som därefter påverkar efterföljande möjligheter att göra olika 

bedömningar, är bristen på en tydlig problemformulering. Att en sådan saknas 

gör det svårt att bedöma om och hur de behovs-, effektivitets- och 

proportionalitetsbedömningar som ska genomföras har genomförts. Detsamma 

gäller för de intresseavvägningar som ska genomföras. Det väcker frågan om det 

kan ha varit så att lösningen på problemet redan stod klar innan ett faktiskt 

problem hade formulerats. Kanske ansågs ingen närmare utredning behövas, eller 

kanske ansågs det redan utrett att det var de aktuella åtgärderna som kunde 

tillgodose det aktuella behovet. Kanske behövs den här typen av snabba 

utredningsmöjligheter för att kunna ta tillvara intresset av att upprätthålla allmän 

ordning och säkerhet.  

Oavsett hur brådskande en åtgärd är och oavsett vilket intresse som ska skyddas 

torde dock inte finnas utrymme att göra avsteg från vilka hänsyn som helst. En 

sådan ordning skulle innebära ett alltför stort utrymme för missbruk. Det borde i 

varje fall kunna garanteras att åtgärder vidtas i enlighet med gällande rätt. Bristen 

på en tydlig problemformulering och genomförandet av olika avvägningar m.m. 

väcker även frågan om inte nästan vilka åtgärder som helst hade kunnat 

motiveras på samma grunder som regeringen presenterar. Det väcker i sin tur 

frågor om hur rättssäkert genomförandet av de aktuella åtgärderna är.  
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Det hade i detta sammanhang funnits en vinst i att på ett tydligare sätt hänvisa till 

och även tolka och tillämpa gällande rätt, det EU-rättsliga regelverket. Den 

tolkning som gjorts i EU-domstolens praxis avseende allmän ordning och 

säkerhet synes dessutom stå närmare den tolkning av begreppet som regeringen 

verkar vilja göra än den tolkning som görs i regeringens proposition. Regeringen 

synes nämligen snarare mena att det föreligger ett allvarligt hot till följd av att 

olika institutioners och samhället i storts funktionalitet är hotad, än de polisiära 

hänsyn som hänvisas till. Det kan även frågas om alla faktorer som lyfts i 

regeringens proposition kan knytas till eller ha betydelse för den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten. Det borde även ha diskuterats huruvida det 

är möjligt att göra en uppdelning mellan förekomsten av stora 

migrationsströmmar och ofrånkomliga och direkta effekter av förekomsten av 

stora migrationsströmmar.  

Det bör i och för sig beaktas att den EU-rättsliga kompetensens räckvidd och 

omfattning när det kommer till de aktuella åtgärderna är komplex. Det råder inget 

tvivel om att EU har kompetens avseende åtgärder som rör den fria rörligheten 

och återinförande av gränskontroller, FEUF art. 77, samtidigt som det står klart 

att medlemsstaterna ansvarar för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet på 

sitt territorium, FEUF art. 72. Den praxis och den mer preciserade reglering som 

finns när det gäller åtgärder som påverkar den fria rörligheten torde dock 

innebära att det tolkningsutrymme som medlemsstaterna har måste hålla sig inom 

ramen för både fördragen, praxis, rättsligt bindande reglering och allmänna 

rättsprinciper.  

Den tredje frågan rör varför den fria rörligheten inte beaktas eller diskuteras vid 

genomförandet av de aktuella åtgärderna. Så borde ha skett oavsett om det vid en 

utförlig utredning skulle konstateras att en inskränkning av den fria rörligheten i 

detta fall var rättsenlig. Den fria rörligheten borde ha behandlats både kopplat till 

lojalitetsprincipen och till följd av det uttryckliga krav på att så ska ske som finns 

i gränskodexen. Det torde inte vara möjligt att säga att åtgärderna är i 

överensstämmelse med EU-rätten utan att den fria rörligheten beaktats.  
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Den fjärde frågan rör att innebörden av rätten till asyl och de aktuella åtgärdernas 

påverkan på denna rätt fastställs genom en hänvisning till EU:s gemensamma 

asyl-och fördelningspolitik. En något grundligare motivering borde ha framförts 

som i varje fall visade att hänsyn tagits till den faktiska rätten till asyl såsom den 

formuleras i FN:s flyktingkonvention. Det borde även ha diskuterats hur ett 

uttryckligt syfte att minska antalet asylsökande genom att låta personer söka asyl 

i andra EU-länder förhåller till dels rätten till asyl, dels den unionsrättsliga asyl- 

och fördelningspolitiken.  

Oavsett de aktuella åtgärdernas rättsenlighet kan frågas om det med dagens 

politiska läge inom EU till följd av migrationsströmmarna är sannolikt att en 

annan medlemsstat, eller EU:s institutioner riktar kritik mot Sverige. EU:s 

reaktion på att olika länder infört olika former av kontroller vid de inre 

gränserna,
77

 och den omständigheten att fler medlemsstater än Sverige infört 

olika former av kontroller vid sina gränser talar mot detta. För EU:s del kanske 

det i nuläget snarare handlar om att sitta lugnt i båten och försöka tillse att EU 

färdas i rätt riktning, dvs. tillbaka mot ett område med öppna gränser.  

Slutligen kan även reflekteras över valet att döpa SAFL till just SAFL, kopplat 

till lagens innehåll. En viktig faktor torde ha varit att skyddet för den allmänna 

ordningen och den inre säkerheten utgör den enda rättsenliga grunden för att 

inskränka den fria rörligheten på det sätt som gjorts. Det skulle i sådana fall tala 

för att det råder en medvetenhet om och tas hänsyn till EU-rätten. Samtidigt torde 

bristen på direkta hänvisningar och att kravet på att det ska föreligga ett allvarligt 

hot ändrats till att det ska föreligga en allvarlig fara tala mot en sådan 

medvetenhet.  

Vad gäller den del av lagens namn som anger att den innehåller ”särskilda 

åtgärder” råder större oklarhet. För det första för att det indikerar att lagen 

innehåller flera åtgärder, i plural, trots att den enbart innehåller en egentlig 
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 Se avsnitt 3.4 om EU:s gränskodex och den rekommendation som utfärdades den 12 maj 2016.  
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särskild åtgärd: Ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om 

identitetskontroller. Det torde inte heller råda några större tvivel om att 

bemyndigandet i lagen skulle användas för att införa kontroll av personer som 

reser från Danmark till Sverige, och inte vid Sveriges gräns mot andra länder. 

Det torde förtydligas genom att SAFF endast avser transporter mellan just 

Danmark och Sverige.  

Lagens namn kan därför anses indikera ett bredare tillämpningsområde och större 

generalitet än vad den faktiskt har. Det kan även frågas varför lagen inte har ett 

namn som återspeglar det faktiska innehållet. Beror det på den snabba 

handläggningen eller har det gjorts ett medvetet val att försöka lagen att framstå 

som något den inte är? Är syftet i sådana fall att signalera handlingskraft genom 

det till synes bredare tillämpningsområdet, eller är det att få de aktuella 

åtgärderna att framstå som mindre riktade mot att just minska antalet 

asylsökande.  



 

 

Källförteckning 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen 

eller den inre säkerheten i landet 

 

Prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning 

till Schengen 
 

Prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet 

 

Annat riksdagstryck 

SÖ 1998:49 Avtal om Sveriges anslutning till tillämpningskonventionen till 

Schengenavtalet den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de 

gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 jämte slutakt 

 

Betänkanden 

Betänkande 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten i landet 

 

Ds 2001:74 Transportörsansvaret i utlänningslagen 

 

SOU 1995:75 Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv  

 

Pressmeddelanden 

Pressmeddelande 2015-11-12: Regeringens beslutar att tillfälligt återinföra 

gränskontroll vid inre gräns 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-beslutar-att-tillfalligt-

aterinfora-granskontroll-vid-inre-grans/ [2016-05-24] 

 

Pressmeddelande 2016-05-04: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga 

gränskontroll vid inre gräns 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/regeringen-beslutar-att-

ytterligare-forlanga-granskontroll-vid-inre-grans/ [2016-05-24] 

 

Övrigt 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 06/2016: Rättslig kommentar 

angående överföringar enligt Dublinförordningen till Ungern 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-beslutar-att-tillfalligt-aterinfora-granskontroll-vid-inre-grans/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-beslutar-att-tillfalligt-aterinfora-granskontroll-vid-inre-grans/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/regeringen-beslutar-att-ytterligare-forlanga-granskontroll-vid-inre-grans/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/regeringen-beslutar-att-ytterligare-forlanga-granskontroll-vid-inre-grans/


 

 

Lagrådets yttrande 2015-12-07  över lagförslaget: Särskilda åtgärder vid allvarlig 

fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 

http://www.lagradet.se/yttranden/Sarskilda%20atgarder%20vid%20allvarlig%20

fara%20for%20den%20allmanna%20ordningen%20eller%20den%20inre%20sak

erheten%20i%20landet.pdf [2016-05-24] 

 

Migrationsverkets statistik över antalet asylansökningar i Sverige 2015 

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/146003

6885615/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf [2016-05-24] 

 

Offentligt tryck från EU  

Kommissionens pressmeddelande den 2 maj 2016: Back to Schengen: Council 

adopts Commission proposal on next steps towards lifting of temporary internal 

border controls 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1723_en.htm [2016-05-24] 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 

om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om 

Schengengränserna), EUT L77 23.3.2016  

 

Kommissionens pressmeddelande den 2 februari 2016: Commission adopts 

Schengen Evaluation Report on Greece and proposes recommendations to 

address deficiencies in external border management 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-211_en.htm [2016-05-24] 

 

Rådets beslut av den 1 maj 1999 om fastställande av närmare föreskrifter för 

Schengensekretariatets införlivande med rådets generalsekretariat, EUT L119 

7.5.1999  

 

Rättsfall 

EU-domstolen 

Mål C-6/64 Costa mot ENEL  

Mål C-7/73 Nold m.fl. mot kommissionen 

Mål C-26/62 Van Gend en Loos 

Mål C-33/07 Jipa 

Mål C-70/94 Werner  

Mål C-72/83 Campus Oil 

Mål C-307/05 Del Cerro Alonso 

Mål C-341/05 Laval  

http://www.lagradet.se/yttranden/Sarskilda%20atgarder%20vid%20allvarlig%20fara%20for%20den%20allmanna%20ordningen%20eller%20den%20inre%20sakerheten%20i%20landet.pdf
http://www.lagradet.se/yttranden/Sarskilda%20atgarder%20vid%20allvarlig%20fara%20for%20den%20allmanna%20ordningen%20eller%20den%20inre%20sakerheten%20i%20landet.pdf
http://www.lagradet.se/yttranden/Sarskilda%20atgarder%20vid%20allvarlig%20fara%20for%20den%20allmanna%20ordningen%20eller%20den%20inre%20sakerheten%20i%20landet.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1723_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.077.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:077:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.077.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:077:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.077.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:077:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-211_en.htm%20%5b2016-05-24


 

 

Mål C-398/98 Kommissionen mot Grekland 

Mål C-430/10 Gaydarov 

Mål C-434/10 Aladzhov 

Mål C-438/05 Viking Line 

 

EU- Tribunalen 

EU-tribunalens dom i mål T- 315/01 Kadi mot rådet och kommissionen 

EU-tribunalens dom i mål T- 306/01 Yusuf och Al Barakaat International 

Foundation mot rådet och kommissionen 

 

Svenska domstolar 

Migrationsöverdomstolens dom i målet MiG 2010:21 

Migrationsdomstolens dom i målet UM 587-16  

Migrationsdomstolens dom i målet UM 761-16 

 

Litteratur 

Bergström, Carl Fredrik & Hettne, Jörgen, Introduktion till EU-rätten, uppl. 1 

2014, ISBN: 978-91-44-07889-2 

 

Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, uppl. 1 2013, ISBN: 

978-91-44-08386-5 

 

Svenska stöldskyddsföreningen, Säkerhet – på juridisk grund, uppl. 3 2008, 

ISBN: 91-89234-11-1 

 

Wolff, Sara & Goudappel, Flora A.N.J & de Zwan, Jaap W; Freedom, Security 

and justice after Lisbon and Stockholm, uppl. 1 2011, ISBN: 978-90-6704-317-5. 

 

Övriga källor 

Svenska myndigheter 

Regeringens informationstext om Sveriges väg till EU-medlemskap 

http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/medlemskapet-i-eu/sveriges-vag-till-

eu-medlemskap/ [2016-05-24] 

 

Polisens informationstext: Tillfälliga gränskontroller och ID-kontroller 

https://polisen.se/Aktuellt/Tillfallig-granskontroll/ [2016-05-04]  

 

 

 

http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/medlemskapet-i-eu/sveriges-vag-till-eu-medlemskap/
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/medlemskapet-i-eu/sveriges-vag-till-eu-medlemskap/
https://polisen.se/Aktuellt/Tillfallig-granskontroll/%20%5b2016-05-04


 

 

EU 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) & Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen), Handbok om 

europeisk rätt rörande asyl, gränser och invandring, uppl. 2014 

http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_SWE.pdf [2016-05-24] 

 

Eurostats statistik: “Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age 

and sex Annual aggregated data (rounded)” uppdaterad 2016-03-18 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/MIGR_ASYAPPCTZA 

[2016-05-24] 

 

EU:s rättsdatabas, Informationsavsnitt: Schengenområdet och 

Schengensamarbetet 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al33020 

[2016-05-25] 

 

Privata aktörer 

Öresundsinstitutets faktasammanställning: Fakta: Effekterna av id- och 

gränskontroller mellan Skåne och Själland  

http://www.oresundsinstituttet.org/fakta-id-kontrollerna-over-oresund-forlanger-

restiden-med-tag-till-sverige-med-mellan-10-och-50-minuter/ [2016-05-24] 

 

Sydsvenska industri- och handelskammaren: Kontrollernas kostnad – 

ekonomiska konsekvenser av ID-kontrollerna i Öresundsregionen 

http://www.handelskammaren.com/uploads/media/Kontrollernas_kostnad-

ekonomiska_konsekvenser_av_id_kontrollerna_i_%C3%B6resundsregionen_FI

NAL_160408.pdf [2016-05-24] 

 

Övrigt 

The United Nations high commissioner for refugees (UNCHR): Facts and figures 

about refugees 

http://www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html [2016-05-24] 

 

Danske statsbaner, Danmarks statliga järnvägstrafikbolags informationstext 

http://www.dsb.dk/kampagner/id-kontrol/ [2016-05-24] 

 

 

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_SWE.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/MIGR_ASYAPPCTZA%20%5b2016-05-24
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/MIGR_ASYAPPCTZA%20%5b2016-05-24
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al33020
http://www.oresundsinstituttet.org/fakta-id-kontrollerna-over-oresund-forlanger-restiden-med-tag-till-sverige-med-mellan-10-och-50-minuter/
http://www.oresundsinstituttet.org/fakta-id-kontrollerna-over-oresund-forlanger-restiden-med-tag-till-sverige-med-mellan-10-och-50-minuter/
http://www.oresundsinstituttet.org/fakta-id-kontrollerna-over-oresund-forlanger-restiden-med-tag-till-sverige-med-mellan-10-och-50-minuter/
http://www.oresundsinstituttet.org/fakta-id-kontrollerna-over-oresund-forlanger-restiden-med-tag-till-sverige-med-mellan-10-och-50-minuter/
http://www.handelskammaren.com/uploads/media/Kontrollernas_kostnad-ekonomiska_konsekvenser_av_id_kontrollerna_i_%C3%B6resundsregionen_FINAL_160408.pdf
http://www.handelskammaren.com/uploads/media/Kontrollernas_kostnad-ekonomiska_konsekvenser_av_id_kontrollerna_i_%C3%B6resundsregionen_FINAL_160408.pdf
http://www.handelskammaren.com/uploads/media/Kontrollernas_kostnad-ekonomiska_konsekvenser_av_id_kontrollerna_i_%C3%B6resundsregionen_FINAL_160408.pdf
http://www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html%20%5b2016-05-24
http://www.dsb.dk/kampagner/id-kontrol/

