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Migrationsverket

Inledning och bakgrund

I regleringsbrev för 2020 fick Migrationsverket i uppdrag att analysera och redovisa bidragande faktorer och möjliga åtgärder för att öka självmant återvändande
och för att minska andelen personer som avviker. Uppdraget redovisades i maj
förra året och under en stor del av tiden fram till nu har pandemin påverkat arbetet
med återvändande på olika sätt. Fysiska samtal har inte varit möjligt att hålla i lika
stor utsträckning, tillgängligheten till flyg och flygrutter har varit begränsad samt
olika restriktioner har påverkat och påverkar återvändandet.
Tillgänglig statistik visar när i processen en individ avviker, när en person reser ut i
enlighet med beslut och när en person lämnar Sverige men inte i enlighet med beslut. I Migrationsverkets redovisning i maj 2020, framkommer förslag på åtgärder
som syftar till att andelen avvikna minskar. Samma åtgärder finns också med i utvecklingsplanen för återvändandeprocessen som beslutades i februari 2021. Det är
utifrån utvecklingsplanen arbetet utgår med att utveckla arbetet med återvändande.
Även om nu aktuellt uppdrag handlar om att redovisa vidtagna åtgärder och resultat
av föreslagna åtgärder måste ändå åtgärder vara med som myndigheten har för avsikt att vidta eftersom pandemin har medfört att det helt enkelt inte varit möjligt att
arbeta på önskvärt sätt.
Eftersom området är komplext är det riskfyllt och komplicerat att påvisa att viss
effekt/visst resultat är direkt hänförligt till en åtgärd eftersom det kan finnas andra
faktorer som i större utsträckning kan ha påverkat utgången av ärendet.
Det kan konstateras att frågan om att minska andelen avvikna handlar om många
olika åtgärder och inte bara förvarsinstitutet. Det handlar om att individen ska förstå processen, få korrekt information, förstå sitt beslut och inse vad Migrationsverket kan assistera med samt konsekvenserna av att inte följa beslutet. Även här finns
åtgärder med i utvecklingsplanen för återvändandeprocessen i syfte att vidareutveckla detta. I sammanhanget bör dock följande citat från Delmis rapport De som
inte får stanna – Att implementera återvändandepolitik (2020:1 sid 125) beaktas:
”Det är värt att återupprepa den grundläggande logiken i systemet: De asylsökandes primära mål är att få stanna i landet och beviljas uppehållstillstånd. Därför kan
man inte förvänta sig att samtliga som får ett besked om av- eller utvisning återvänder frivilligt till sina hemländer, vilket är något som såväl politiska beslutsfattare,
som tjänstemän och frontbyråkrater behöver förhålla sig till”.
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Migrationsverket

Pandemins påverkan på återvändandet/avvikandet

Återvändandearbetet försvårades framför allt under 2020 av reserestriktioner, men
andelen självmant återvändande kunde ändå bibehållas jämfört med tidigare år.
Andelen avvikna efter laga kraft har legat på samma nivå under 2020 och 2021
men är något lägre än 2019. Att nivån är lägre nu kan i viss utsträckning bero på att
det under åren 20-21 inte varit möjligt att verkställa till vissa länder och dessa individer har därför inte sett någon anledning att avvika eftersom verkställighet med
tvång ändå inte kunde genomföras. Anledningen till att inte ännu färre avvek under
åren 2020-21 kan inte identifieras.

Hämtat från Simba Återvändandeprocessen 2021-09-22
Flik Beslut, val Första stängande, Beslut kod, per år (jan-aug för 2021)

Beslut år

Totalt

Självmant
utrest - enligt Andel
beslut

Självmant
utrest - ej
Andel
enligt beslut

Överlämnat
till
Polismyndig Andel
heten avviken
9%
2564
33%

Överlämnat
till
Andel
Polismyndig
heten - tvång

7 675

3 426

45%

725

960

13%

2020

12 930

5 483

42%

1 784

14%

4274

33%

1389

11%

2019

16 308

6 965

43%

1 866

11%

5823

36%

1654

10%

2021 (jan-aug)

Pandemin har inte bara påverkat återvändandearbetet utifrån flygläget utan också
genom att antalet fysiska samtal med personer med återvändandebeslut under perioder har varit begränsade. Samtal som har prioriterats är det som sker vid underrättelse av avslagsbeslut. Uppföljningssamtal, som sker efter beslut men före laga
kraft, kunde under en period inte ske alls. Samtalet, som har till syfte att både ge
information till utlänningen om vad som sker i processen och att handläggaren ska
kunna göra en bedömning av utlänningens inställning, är viktigt så att enheterna
kan ta ställning till relevanta åtgärder när beslutet om återvändande blir verkställbart.
Ytterligare omständigheter som fram till nyligen påverkat antalet fysiska besök är
att många av de som kallades till samtal inte kom p.g.a. rädsla för att resa i lokaltrafiken eller för att de kände sig sjuka
När det gäller samtal efter laga kraft (återvändandesamtal) prioriterades samtal med
personer som hade en praktisk möjlighet att lämna landet, men även här var det
många som uteblev av faktorer som nämnts ovan. Dessa individer bedömdes inte
som avvikna i detta skede.

Adm194 2021-08-17

Inom förvarsverksamheten har pandemin inneburit särskilda utmaningar, genom att
antalet platser minskades för att undvika smittspridning.
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Färre kontroller av tillfälliga bostäder har genomförts under pandemin, vilket också
medfört att möjligheten att tidigt upptäcka att en person avvikit begränsats. Dessutom prioriterades återvändandeärenden där en utresa faktiskt var möjlig att genomföra, vilket medförde att arbetet med att fatta beslut om överlämnande i ärenden där
personen avvikit prioriterades ned i perioder.

1.2

När i processen avviker individen?

I Migrationsverkets redovisning av uppdrag om självmant återvändande i maj 2020
framkommer bland annat att en stor andel registreras som avvikna efter att återvändandebeslutet fått laga kraft och vanligen i samband med att det första återvändandesamtalet är tänkt att äga rum.
Genom att ta in information om utlänningens inställning innan laga kraft (uppföljningssamtal) finns det möjligheter att bättre förutse om en person har för avsikt att
avvika vid laga kraft. Det är dock alltid svårt att bedöma en persons inställning eftersom risken finns att denne säger en sak men menar en annan. Under pandemin
har det varit än mer komplicerat eftersom de fysiska samtalen minimerats.
Eftersom många personer avviker innan ett återvändandesamtal äger rum justerades processen så att även personer vars beslut inom kort blir verkställbart kan kallas till ett utreseboende. Individen kan genom sin vistelse på ett utreseboende tidigare förbereda sig praktiskt och mentalt på att lämna landet och ges samtidigt möjlighet att få information och ha en dialog om återvändande innan återvändandebeslutet fått laga kraft. Coronapandemin medförde dock svårigheter att utnyttja möjligheten eftersom fokus lades på personer med verkställbara beslut.
Av de personer som avvek efter att återvändandebeslutet fått laga kraft 2019 har
knappt 60 procent haft ett eller flera återvändandesamtal. Under 2020 och 2021 var
det knappt 50 respektive 40 procent. Minskningen av andelen avvikna som haft ett
eller flera återvändandesamtal under 2020 och 2021 beror sannolikt inte på de processändringar som gjorts utan snarare på att färre återvändandesamtal har hållits.

Summa av Antal avvikna
i förhållande till avv/utv-beslut
Innan MV beslut
Efter MV beslut, före lagakraft
Efter lagakraft
Varav utan att ha haft ett återvändandesamtal
Varav efter ett eller flera återv.samtal
Efter avv/utv-beslut preskriberats
Totalsumma

Adm194 2021-08-17

Sortering: verkets beslut, asyl, avvisning/utvisning normal
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Avvikenregistrering år
2019
2020
2021 Totalsumma
147
120
22
289
362
250
62
674
4501
3918
2482
10901
1876
1823
1430
5129
2519
1939
908
5366
48
53
33
134
5058
4341
2599
11998
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Utvecklingsplan för
återvändandeprocessen

2.

Migrationsverket har tagit fram en utvecklingsplan för återvändandeprocessen vilken beslutades i februari 2021. I planen finns ett antal åtgärder som bl.a. grundar
sig på Riksrevisionens rekommendationer i granskning om återvändandeverksamheten (RIR 2020:7) och redovisning i maj av uppdrag 3.6 i regleringsbrevet om
självmant återvändande (1.1.1.2-2020-14709).

Adm194 2021-08-17

I utvecklingsplanen finns flera områden som berör det nu aktuella uppdraget. Effekter av de olika områdena i utvecklingsplanen kommer i de flesta fall inte att på
kort sikt kunna redovisas utan det är ett arbete som planeras ge resultat på lång sikt.
-

Öka kompetensen i alla led för ökad helhetssyn
Tanken är att synliggöra återvändandeperspektivet i processtegen före
underrättelse vilket syftar till att korta individens tid att acceptera sitt beslut och därmed återvända istället för att avvika. Den framtagna digitala utbildningen om återvändande för personal som inte direkt arbetar inom området har på olika sätt flaggats upp och processledare och experter från
återvändandeprocessen har deltagit i olika forum för prövningsverksamheten.

-

Kompetenshöjande insatser för personal som håller samtal i återvändandeprocessen
Återvändandesamtalen är ofta komplexa och handlar om att vara tydlig,
lämna korrekt information och bygga förtroende i syfte att individen ska
förstå och acceptera sitt återvändandebeslut och följa detta. I syfte att få
mer kvalitativa samtal med individer som erhållit ett avslagsbeslut deltar
Migrationsverket i ett EU-projekt (CADRE) i regi av ERRIN där deltagarna erhållit utbildning i samtalsmetodik som ska spridas på Migrationsverket utifrån train-the-trainer-principen.

-

Registreringar i centrala utlänningsdatabasen
En förutsättning för ett effektivt återvändandearbete är att registreringar
sker korrekt och skyndsamt, bl.a. så att återvändandeåtgärder direkt kan
vidtas efter att ett avlägsnandebeslut blivit verkställbart. Migrationsverket
har infört verktyg som flaggar upp för handläggare att en registrering ser ut
att vara felaktigt utförd. Att registringar blir korrekt utförda har också stor
betydelse utifrån att den statistik som tas ut från systemet är tillförlitlig.

-

Synliggöra och förtydliga vilket stöd som finns att få vid ett återvändande
Involvera externa aktörer i större utsträckning
Migrationsverket har information om återvändande och möjligheter till reintegreringsstöd på den externa hemsidan. Mot bakgrund av att de flesta
använder mobila enheter för att tillgodogöra sig information skulle ett digitalt framtaget material kunna fungera som ett pedagogiskt verktyg under
samtalet och individen kan också läsa det efter samtalet. Migrationsverket
har ansökt om och erhållit EU-finansiering genom ERRIN för ett projekt
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(Multiparty Approach to AVRR Information) som riktar sig till de två områdena ovan. I framtagandet av materialet deltar externa aktörer som träffar
målgruppen regelbundet, såsom Svenska Röda Korset, Stadsmissionen,
Amnesty och Svenska Kyrkan.

2.1

-

Avvakta med att överlämna ärenden på avvikengrund
Polisens uppdrag är att ägna sig åt personer som inte vill följa sitt beslut
om återvändande. I en stor andel av de beslut som Polismyndigheten verkställer återvänder personen dock frivilligt. Många ärenden återredovisas
också till verket eftersom besluten har preskriberats utan att Polisen anträffat personen (onödigt administrativt arbete). Individer som avviker kan
ändra sig efter ett tag eftersom situationen med att vara avviken kanske inte
riktigt är som man föreställt sig. Mot bakgrund av ovan angivna har Migrationsverket föreslagit att avvakta med att överlämna ärenden på avvikengrund till Polismyndigheten och istället begära att efterlysning sker, dialog med Polismyndigheten pågår.

-

Ökad samsyn mellan Migrationsverket och Polismyndigheten rörande prioritering av förvarsplatser samt bedömning och klassificering av verkställbarhet och identitet
Mot bakgrund av att antalet förvarsplatser är begränsade ligger det i båda
myndigheternas intresse att ha en samsyn rörande vilka personer/ärenden
som ska prioriteras när förvarstagande är aktuellt. Dialog har initierats och
förts i det nationella samverkansforumet, hittills utan resultat.

Registreringar

Med ”utresa” avses i utlänningslagen att en utlänning passerar ut över gränsen för
svenskt territorium (1 kap. 6 §). Myndigheten tog för ett antal år sedan bort möjligheten att bedöma att en person troligen är utrest från Sverige. Detta mot bakgrund
av att bedömningen om en trolig utresa var relativt godtyckliga och utan objektiva
kriterier. På EU-nivå medförde också myndighetens bedömning om trolig utresa
svårigheter att jämföra resultatet för självmant återvändande. När bedömningen om
trolig utresa togs bort ökade istället antalet som registrerades som avvikna. Många
av de som registreras som avvikna har dock förmodligen lämnat Sverige, antingen
till ett annat land inom Schengen eller så har de återvänt till sitt hemland. Kraven
för att kunna konstatera att en person är utrest är relativt högt ställda. Detta medför
att det i ärenden kan finnas indikationer om att en person har lämnat Sverige, men
de räcker inte för att kunna konstatera att det har skett och individen registreras
istället som avviken.

Adm194 2021-08-17

Andelen avvikna beror också mycket på vilken information som tillförs ärendet
och när. Till exempel har registreringar av självmant utrest, ej i enlighet med beslut
(UTREST-ME) minskat (se bild under avsnitt 1.1). Det kan innebära att personen
istället har registrerats som avviken eftersom verket inte haft kännedom om att
denne befunnit sig i annat medlemsland vid tidpunkten när registrering om avviken
gjordes.
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Förändringar vad gäller registrering av utresa är på gång inom EU och det kan möjligen bidra till att en utresa kan konstateras i ökad omfattning. Exempelvis när EUförordningen om Schengens informationssystem (SIS) Återvändandeförordningen
sätts i drift (tidpunkt bestäms av EU-kommissionen senast den 28 december 2021)
kommer förmodligen en av konsekvenserna bli att medlemsstaterna i större utsträckning får information om att utresa skett från Schengenterritoriet. Detta kommer att resultera i att både Migrationsverket och Polismyndigheten kan registrera
fler utresor vilket kommer att öka återvändandet på båda myndigheterna och
minska andelen avvikna.

2.2

Reintegreringsstöd

I syfte att öka det självmana återvändandet och därmed att färre avviker har listan
över länder vilka har möjlighet att erhålla återetableringsstöd reviderats. Utgångspunkten för revideringen har varit att ge ökad tyngd till vad som framgår i förordning (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar, att stärka möjligheten
till återetablering i hemlandet och öka antalet självmant återvändande. Landlistan
ska ses över årligen i syfte att befintliga länder på listan uppfyller de fastställda kriterierna samt bedöma huruvida nya länder är aktuella att lägga till. Även ärendemängd kan beaktas med hänvisning till förordningens syfte att öka det självmana
återvändandet.
Vid revideringen har en mer generös tolkning av begreppet ”svåra motsättningar”
gjorts vid tillämpningen av förordningen i förhållande till utlänningslagen. Hänsyn
kan tas till att svåra motsättningar i ett land har avslutats men ändå påverkar möjligheten till återetablering vid tidpunkten för beslut om återetableringsstöd.
Etiopien, Nigeria, Pakistan, Venezuela och El Salvador har lagts till listan och Centralafrikanska republiken, Mali, Sierra Leone, Elfenbenskusten, Tchad och Liberia
har tagits bort. Implementering av stödet pågår fortfarande vad gäller Etiopien och
Venezuela.
Vidare har för att främja det självmana återvändandet en mer generös praxis införts
för personer som ska återvända till länder där tvångsvist återvändande inte är möjligt, vad gäller tidpunkten för när en individ kan ansöka om återetableringsstöd.
På motsvarande sätt och tanke som för återetableringsstödet anpassas länderna dit
stöd via ERRIN är möjligt att erhålla. Behov och omfattning styr över vilka länder
som omfattas av ERRIN och vid samtalen på Migrationsverket tydliggörs att omfattningen av stödet är större vid ett självmant återvändande än vid ett återvändande
genom Polisens försorg.

2.3

Uppsikt och förvar

Adm194 2021-08-17

I syfte att ett frihetsberövande ska vara så kort som möjligt, och därmed skapa
bättre förutsättningar för att använda förvarsplatserna mer effektivt, har Migrationsverket tagit fram intern styrning i form av det processtyrande dokumentet ”Prioriteringsordning i ärenden där frågan om förvar övervägs” (PR/002/2021). Styrningen ska underlätta för operativ verksamhet när de prioriterar vilka personer som
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ska tas i förvar. Som en del av uppdraget ska Migrationsverket tillhandhålla förvarsplatser för de myndigheter som tar beslut om förvar, bland annat Polismyndigheten. Antalet förvarsplatser är begränsade och det är därför önskvärt att myndigheterna kan uppnå samsyn kring vilka ärendekategorier som är lämpligast att prioritera vid ett förvarstagande.
Förvarsinstitutet har blivit svårare att nyttja, dels på grund av ändrade rättsliga förutsättningar som väsentligt begränsat möjligheten att ta asylsökande i förvar innan
avlägsnandebeslutet är verkställbart (MIG 2020:14 samt RK/001/2020) men också
på grund av att logistiken kring ett förvarstagande är komplicerad och innebär stor
resursåtgång. För att Polisen ska verkställa ett beslut om förvar krävs att det finns
en förvarsplats och att den fortfarande finns tillgänglig när begäran om handräckning genomförs. Det kräver en god koordinering mellan enheten som fattar beslutet, nationella platssamordningen och slutligen Polismyndigheten. Till följd av
detta har förvar aktualiserats i mycket få fall.
De rättsliga förutsättningarna kan myndigheten inte förändra. De får dock vara utgångspunkt för en eventuell genomlysning och vid behov justering av processen
vad avser kompetens att fatta beslut om förvar, den vidare kontakten med nationella platssamordningen och Polismyndigheten men också interna arbetssätt inför att
ett beslut om förvar ska verkställas och hur dessa korrelerar för att uppnå maximal
effekt.
Under pandemin har antalet platser (520) reducerats i syfte att minska smittspridning men också för att möjliggöra att förvarstagna med symtom eller konstaterad
smitta inte ska dela boendeytor med övriga förvarstagna. Migrationsverket har löpande omprövat och vid fortsatta restriktioner fattat nya beslut om reducering av
förvarsplatserna. Ett nytt beslut att förvaren succesivt ska återgå till ordinarie beläggning förväntas fattas i oktober.

Adm194 2021-08-17

Generaldirektören har godkänt utvecklingsplanen där det framkommer att ”Migrationsverket ska, när förvarsgrund finns och uppsikt inte är tillräckligt, i högre grad
fatta beslut om förvar där det finns förutsättningar för verkställighet, för att i ett senare skede göra bedömningen om ärendet ska överlämnas till Polismyndigheten.”
Om Migrationsverket i högre grad fattar beslut om förvar där det finns förutsättningar för verkställighet och i ett senare skede göra bedömningen om ärendet ska
överlämnas till Polismyndigheten skulle öka återvändandet i Migrationsverkets regi
(och även Polismyndighetens verkställigheter) och minska andelen som avviker.
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Övriga vidtagna åtgärder – input från
regionerna

3.

Adm194 2021-08-17

Följande är åtgärder som har redovisats från Migrationsverkets regioner, framförallt från region Nord.
-

Genomfört uppföljningssamtal (mellan verkets beslut och domstolens
dom) i högre utsträckning i syfte att förmå fler individer att återvända
självmant istället för att exempelvis avvika (skett på senare tid).

-

Förstärkt information vid underrättelse- och uppföljningssamtal om konsekvenser av att avvika samt också om tillgängliga stödinsatser.

-

Genomfört informationsinsatser om återvändande till externa intressenter
såsom exempelvis Svenska Kyrkan, studieförbund, elevhälsan på skolor
och socialsekreterare. I samband med detta har information lämnats om
konsekvenserna av att en individ avviker, bland annat att man inte blir återinskriven i mottagningssystemet om man avvikit och kommer tillbaka till
Sverige efter att ha varit i annat EU-land.

-

Lämnat förstärkt information om Dublinförordningen till vissa nationaliteter i syfte att minska antalet som avviker till främst Tyskland eller
Frankrike. Åtgärden sker efter ärendets beskaffenhet, exempelvis om det
finns indikationer på att individen är på väg till ett annat EU-land.

-

Genomfört enklare eftersökningsåtgärder i större utsträckning via exempelvis anhöriga, bostadsupplåtare och arbetsgivare för att därigenom säkerställa att individen verkligen avvikit innan verkställigheten har överlämnats
till Polismyndigheten.

-

Medverkat i ökad utsträckning vid researrangemang på grund av pandemin, exempelvis skjutsat personen till PCR-provtagning. Upplevelsen är att
detta bidragit till att färre avviker och fler utresor fullföljs. En möjlig förklaring kan vara att varje litet hinder på vägen kan ge individen impuls att
avvika och att verkets medverkan kan ha en viss motverkande effekt.

-

Kontroll av vilka som vistats i anläggningsboendet vilket bidrar till att tidigt kunnat uppmärksamma om en person avvikit. På så sätt har verkställigheten kunnat överlämnas till Polisen i nära samband med att ett avvikande skett vilket i sin tur möjliggjort för Polisen att snabbt kunna vidta eftersökningsåtgärder (skett på senare tid).

-

Upprättat en tätare kontakt med skolor vilket medfört att verket får information så snart ett barn inte kommit till skolan. Detta har möjliggjort ett agerande i tidigt skede för att kontrollera var familjen befinner sig.
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INSTRUKTION

Sammanfattning
Ett beslut om att ta en asylsökande i förvar måste ha stöd i såväl utlänningslagen
som EU-rätten. Motsvarande gäller även för beslut om uppsikt.
De EU-rättsliga förutsättningarna för att hålla asylsökande i förvar, och för att
ställa en asylsökande under uppsikt, regleras uttömmande i artikel 8.3 i
mottagandedirektivet1.
När en person sökt asyl saknas i princip grund för identitetsförvar2. Asylsökande
kan tas i utredningsförvar3. Ett sådant förvarstagande kan maximalt vara i
48 timmar.
I vissa situationer kan asylsökande också tas i s.k. sannolikhetsförvar4. Denna
möjlighet är dock begränsad. Asylsökande kan endast tas i sannolikhetsförvar:




om personen redan är förvarstagen med stöd av återvändandedirektivet och
det finns rimliga skäl att anta att han eller hon ansöker om internationellt
skydd enbart för att försena eller hindra verkställigheten av beslutet om
återsändande5, eller
om förvarstagandet är nödvändigt för att skydda nationell säkerhet eller
allmän ordning6.

Detsamma gäller för beslut om uppsikt.

1. Syfte och bakgrund
Migrationsöverdomstolen har i två avgöranden, det refererade avgörandet
MIG 2020:2 och dom den 13 februari 2020 i mål nr UM 1916-20, uttalat
sig om förutsättningarna för att hålla asylsökande i förvar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande
av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)
2
Artikel 8.3 a) i mottagandedirektivet samt 10 kap 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen
3
Artikel 8.3 b) i mottagandedirektivet samt 10 kap 1 § andra stycket 1 utlänningslagen
4
10 kap. 1 § andra stycket 2 utlänningslagen.
5
Artikel 8.3 d) i mottagandedirektivet
6
Artikel 8.3 e) i mottagandedirektivet
1
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Rättsavdelningen har den 14 februari 2020 kommenterat dessa avgöranden genom
rättslig kommentar om förutsättningarna för att ta asylsökande i förvar
(SR 05/2020). Migrationsöverdomstolen har genom avgörandet MIG 2020:14 gett
ytterligare vägledning kring frågan om förutsättningarna för att ta asylsökande i
förvar. Mot bakgrund av denna dom uppdateras den rättsliga kommentaren.

2. Gällande rätt
2.1 Nationell rätt
De nationella förutsättningarna för förvar finns i 10 kap. 1 § utlänningslagen.
Av denna paragraf framgår följande.
En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om
1. utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon
därefter ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan göra sannolikt att
den identitet han eller hon uppger är riktig, och
2. utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå.
En utlänning som har fyllt 18 år får också tas i förvar om
1. det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att stanna i Sverige
ska kunna genomföras,
2. det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas enligt 8 kap. 2,
3, 6, 8, 9 eller 10 § eller 11 § första stycket, eller
3. det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om
avvisning eller utvisning.
Beslut om förvar av en utlänning enligt andra stycket 2 eller 3 får meddelas endast
om det annars finns en risk att utlänningen bedriver brottslig verksamhet i Sverige,
avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar verkställigheten.
Förutsättningarna för att ställa en utlänning under uppsikt finns i 10 kap. 6 §
utlänningslagen. Av detta lagrum framgår att en utlänning som har fyllt 18 år får,
under de förutsättningar som anges i 10 kap. 1 §, i stället för att tas i förvar ställas
under uppsikt.

4
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2.2 EU-rätt
Av mottagandedirektivets artikel 3.1 framgår att mottagandedirektivet är
tillämpligt på alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer som ansöker om
internationellt skydd i en medlemsstat så länge de får uppehålla sig på en
medlemsstats territorium i egenskap av sökande.
Av artikel 8.1 i mottagandedirektivet framgår att medlemsstaterna inte får hålla
personer i förvar enbart av det skälet att de har ansökt om internationellt skydd.
Enligt artikel 8.3 första stycket i mottagandedirektivet får en asylsökande endast tas
i förvar i följande fall:
a) i syfte att bestämma eller bekräfta sökandens identitet eller nationalitet,
b) i syfte att fastställa de faktorer som ansökan om internationellt skydd grundas
på, som inte skulle kunna klargöras utan att ta den sökande i förvar, särskilt om det
finns en risk för att sökanden avviker,
c) som ett led i ett förfarande i syfte att avgöra om den sökande har rätt att resa in
på territoriet,
d) om han eller hon hålls i förvar på grund av ett förfarande för återvändande enligt
återvändandedirektivet7, för att förbereda återvändandet och/eller för att genomföra
avlägsnandet och den berörda medlemsstaten på grundval av objektiva kriterier,
inbegripet att han eller hon redan haft möjlighet att få tillgång till asylförfarandet,
kan styrka att det finns rimliga skäl att anta att han eller hon ansöker om
internationellt skydd enbart för att försena eller hindra verkställigheten av beslutet
om återsändande,
e) om det är nödvändigt för att skydda nationell säkerhet eller allmän ordning,
f) i enlighet med artikel 28 i Dublinförordningen8.
De EU-rättsliga förutsättningarna för att ta någon i förvar i ett återvändandeskede
regleras i artikel 15 i återvändandedirektivet.

2.3 Praxis
Migrationsöverdomstolen konstaterade i avgörandet MIG 2020:2 att uppsikt kan
användas i stället för förvar endast om det finns en förvarsgrund enligt
utlänningslagen som är förenlig med EU-rätten.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma
normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i
medlemsstaterna
8
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier
och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om
internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat
7
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Om en utlänning sitter i förvar, som ett led i ett återvändandeförfarande som
omfattas av återvändandedirektivet, och lämnar in en asylansökan enbart för att
försena eller hindra verkställigheten av ett beslut om återsändande, finns det grund
för att hålla den asylsökande kvar i förvar enligt utlänningslagen och
mottagandedirektivet. När förutsättningarna för förvar i en sådan situation är
uppfyllda finns det även grund för uppsikt.
I dom den 13 februari 2020, mål nr 1916-20, konstaterade
Migrationsöverdomstolen att det saknas stöd i mottagandedirektivet för att hålla en
asylsökande i förvar efter det att ett avlägsnandebeslut fattats, i avvaktan på att ett
sådant avlägsnandebeslut får laga kraft.
Migrationsöverdomstolen gav ytterligare vägledning vad gäller frågan om förvar
av asylsökande i MIG 2020:14. Av avgörandet framgår att en förutsättning för att
en asylsökande ska kunna tas i förvar med hänvisning till artikel 8.3 d i
mottagandedirektivet är att personen hålls i förvar enligt återvändandedirektivet vid
tidpunkten då asylansökan lämnas in. Att personen tas i förvar i anslutning till att
asylansökan lämnas in leder inte till att förutsättningarna i artikel 8.3 d är
uppfyllda. Vidare framgår att utlänningslagens bestämmelser om förvar inte ger
samma möjligheter till förvar som mottagandedirektivet. Direktivets grunder för att
ta en asylsökande i förvar i syfte att bestämma eller bekräfta sökandens identitet
eller nationalitet respektive i syfte att fastställa de faktorer som ansökan grundas på
kan därför inte tillämpas när det saknas stöd för detta i utlänningslagen.

3. Rättslig bedömning
En asylsökande får endast tas i förvar under de förutsättningar som anges i artikel
8.3 i mottagandedirektivet. Även den som har beviljats ny prövning med stöd av
12 kap. 19 § första stycket utlänningslagen, och den som har lämnat in en ansökan
som ska prövas enligt 12 kap. 19 § tredje stycket omfattas av mottagandedirektivet.
Mottagandedirektivets regler gäller från det att en sökande lämnar in en ansökan
om asyl, respektive beviljas ny prövning med stöd av 12 kap. 19 § första stycket
utlänningslagen, och under hela den tid som sökanden har rätt att stanna kvar i
medlemsstaten för att kunna utöva rätten att överklaga ett beslut om avslag på en
asylansökan. Under denna period får sökanden alltså inte tas i förvar med stöd av
artikel 15 i återvändandedirektivet.9 Även ett beslut om att ställa en asylsökande
under uppsikt måste ha grund i artikel 8.3 i mottagandedirektivet.
En asylsökande kan enligt artikel 8.3 a) i mottagandedirektivet hållas i förvar om
det behövs för att utreda identiteten.

Se EU-domstolens domar den 30 maj 2013, Arslan, C-534/11, EU:C:2013:343 p. 47 och 49 och
den 19 juni 2018, Gnandi, C-181/16, EU:C:2018:465 p. 43 och 45 samt Migrationsöverdomstolens
avgörande MIG 2020:14.
9
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Denna bestämmelse är vidare i sin tillämpning än dess motsvarighet i svensk rätt
(s.k. identitetsförvar)10 eftersom en förutsättning för att en person ska kunna tas i
s.k. identitetsförvar är att en utredning av identiteten är nödvändig för att kunna
utreda rätten att få vistas i Sverige. Då en asylsökande som huvudregel har rätt att
vistas i Sverige i avvaktan på prövning av asylansökan kan asylsökande i princip
inte tas i s.k. identitetsförvar (se MIG 2020:14).
Asylsökande kan enligt artikel 8.3 b) i mottagandedirektivet också hållas i förvar
om det är nödvändigt för att fastställa de faktorer som ligger till grund för ansökan,
och detta inte kan klargöras utan att sökanden hålls i förvar, särskilt i de fall där det
finns en risk att sökanden avviker. Detta motsvaras i svensk rätt närmast av beslut
om utredningsförvar som fattas med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1
utlänningslagen. Migrationsöverdomstolen har i MIG 2020:14 konstaterat att en
asylsökande inte kan tas i sannolikhetsförvar i syfte att utreda grunderna för en
asylansökan. För att en asylsökande ska kunna tas i förvar i syfte att utreda
asylansökan behöver därmed förutsättningarna för utredningsförvar med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 1 utlänningslagen vara uppfyllda. Ett sådant förvar får
endast pågå under 48 timmar.
Asylsökande kan enligt 8.3 c) i mottagandedirektivet även tas i förvar som ett led i
ett förfarande i syfte att avgöra om den sökande har rätt att resa in på territoriet.
Det finns ingen motsvarande grund i nationell rätt. Eftersom asylsökande dessutom
har rätt att resa in i Sverige kan de inte tas i förvar med hänvisning till denna artikel
i mottagandedirektivet.
Mottagandedirektivet öppnar i artikel 8.3 d) en möjlighet för att hålla kvar vissa
asylsökande i förvar efter att ett avlägsnandebeslut fattats. Detta rör sig om fall där
en utlänning hålls i förvar med stöd av återvändandedirektivet i syfte att förbereda
eller genomföra verkställigheten av ett avlägsnandebeslut, och där
Migrationsverket kan visa att det på objektiva kriterier finns rimliga skäl att anta att
utlänningen söker om asyl enbart för att försena eller hindra verkställigheten av
beslutet om återsändande. Med andra ord rör det sig om personer som hålls i förvar
och som under pågående förvarstagande ansöker om asyl enbart i syfte att försena
eller hindra verkställigheten av ett avlägsnandebeslut. Det är Migrationsverket som
har att visa att så är fallet. Detta undantag förutsätter att utlänningen haft möjlighet
att söka asyl redan innan han eller hon tagits i förvar. Migrationsöverdomstolen
konstaterade i MIG 2020:2 att om dessa förutsättningar är uppfyllda, och även de
nationella förutsättningarna för sannolikhetsförvar är uppfyllda, kan asylsökande
tas i sannolikhetsförvar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 2 utlänningslagen.
Enligt Migrationsverkets bedömning innebär Migrationsöverdomstolens senare
avgörande i MIG 2020:14 inte någon förändring i detta avseende. Genom det
senare avgörandet har Migrationsöverdomstolen dock betonat vikten av att
sökanden hålls i förvar med stöd av återvändandedirektivet vid tidpunkten då
asylansökan lämnas in för att artikel 8.3 d) ska vara tillämplig.

10

10 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen
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En asylsökande kan också tas i förvar om det är nödvändigt för att skydda nationell
säkerhet eller allmän ordning. Beslut om sannolikhetsförvar med stöd av 10 kap.
1 § andra stycket 2 utlänningslagen kan alltså fattas i dessa fall om
förutsättningarna i nationell rätt är uppfyllda.
En asylsökande kan därutöver hållas i förvar under de förutsättningar som anges i
Dublinförordningen.
Möjligheterna att hålla asylsökande i förvar är alltså begränsade i och med
MIG 2020:14. Detta gäller såväl innan ett avlägsnandebeslut har fattats som under
den tid som sökanden har rätt att stanna i medlemsstaten för att kunna utöva rätten
att överklaga ett beslut om avslag på en asylansökan.
Sammanfattningsvis betyder detta att asylsökande i princip inte kan tas i
identitetsförvar med stöd av utlänningslagen. Asylsökande kan tas i
utredningsförvar. Ett sådant förvar kan bestå under maximalt 48 timmar.
I vissa situationer kan asylsökande också tas i s.k. sannolikhetsförvar. Denna
möjlighet är dock begränsad. Asylsökande kan endast tas i sannolikhetsförvar:




om personen redan är förvarstagen med stöd av återvändandedirektivet och
det finns rimliga skäl att anta att han eller hon ansöker om internationellt
skydd enbart för att försena eller hindra verkställigheten av beslutet om
återsändande, eller
om förvarstagandet är nödvändigt för att skydda nationell säkerhet eller
allmän ordning.

Detsamma gäller för beslut om uppsikt.
Vid varje nytt beslut om förvar och uppsikt av asylsökande måste man alltså
kontrollera att det finns grund för beslutet både i utlänningslagen och i
mottagandedirektivet.

Denna rättsliga kommentar ersätter tidigare meddelat SR 05/2020 som har
upphävts genom rättschefens beslut RA/022/2020.

8

VERSION 1

Utvecklingsplan för återvändandeprocessen
Dnr: 1.3.4-2021-4661

1

Fastställelsebeslut: DUA/053/2021

Version 1.0

Beslutsdatum: 2021-02-26
Gäller för: Migrationsverket
Gäller från och med: 2021-02-26

Datum för
revidering

Version

Avsnitt som reviderats

Beslutsbeteckning

Ange datum här

Nummer

Innehåll

XX/XXX/XXXX

Ange datum här

Nummer

Innehåll

XX/XXX/XXXX

2

Innehållsförteckning
Bakgrund ................................................................................................................. 4
Arbetsgruppen och remissförfarande ................................................................... 5
Bilaga Utvecklingsplan för återvändandeprocessen. ........................................... 6

3

KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Migrationsöverdomstolen
Avdelning 01

DOM

Sida 1 (10)
Mål nr UM 2352-20

2020-06-30
Meddelad i Stockholm

KLAGANDE
Karim Derbashi, 20000322
Ombud och offentligt biträde: Advokat Ebru Tok
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolens beslut 2020-02-14
i mål nr UM 1465-20
SAKEN
Förvar
_________________________
MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE
1. Migrationsöverdomstolen upphäver migrationsdomstolens beslut att hålla
Karim Derbashi kvar i förvar.
2. Migrationsöverdomstolen beslutar att ersättning ska betalas till Ebru Tok
som offentligt biträde med 11 499 kr, varav 2 808 kr för arbete, 4 819 kr
för tidsspillan, 1 572 kr för utlägg och 2 300 kr för mervärdesskatt.
________________________

Dok.Id 364241
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon
Telefax
08-561 690 00
E-post kammarrattenistockholm@dom.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00

KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM

DOM

Migrationsöverdomstolen

Sida 2
Mål nr UM 2352-20

Avdelning 01

BAKGRUND
Karim Derbashi ansökte om asyl i Sverige första gången i oktober 2017.
Migrationsverket registrerade honom senare som avviken och avskrev hans
ärenden om bl.a. uppehållstillstånd och utvisning i april 2018. Karim
Derbashi har därefter sökt asyl på nytt såväl i Sverige som i andra europeiska
länder och då uppträtt under olika identiteter. Efter att ha överförts från
Danmark till Sverige i enlighet med Dublinförordningen (förordning [EU] nr
604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat
som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat [omarbetning]) uppsökte han den 21 januari 2020 en av
Migrationsverkets förvarsenheter och uppgav att han ville söka asyl.
Migrationsverket beslutade samma dag att ta honom i förvar med stöd av
10 kap. 1 § andra stycket 2 samt tredje stycket utlänningslagen (2005:716).
Karim Derbashis asylansökan registrerades dagen efter. Den 2 februari 2020
beslutade Migrationsverket bl.a. att avslå Karim Derbashis ansökan om
uppehållstillstånd och att avvisa honom ur Sverige samt hålla kvar honom i
förvar.
Karim Derbashi överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen, som i det nu överklagade avgörandet som handläggande
myndighet beslutade att hålla honom kvar i förvar. Migrationsdomstolen
fann att det fanns grund för fortsatt förvar enligt bestämmelserna i
utlänningslagen samt förde i övrigt fram bl.a. följande. Karim Derbashi
överfördes till Sverige från Danmark den 21 januari 2020 i enlighet med
Dublinförordningen. Han befann sig vid denna tidpunkt olagligt i Sverige
och omfattades därmed av återvändandedirektivet (direktiv 2008/115/EG om
gemensamma normer och förfaranden för återvändande av
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna). Den
22 januari 2020 ansökte han om asyl och kom därmed att omfattas av
mottagandedirektivet (direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av
personer som ansöker om internationellt skydd [omarbetning]). Det kan
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rimligen antas att han lämnade in en asylansökan enbart för att försena eller
hindra verkställigheten av ett beslut om återsändande. Det finns därmed även
grund för förvar enligt mottagandedirektivet.
YRKANDEN M.M.
1. Karim Derbashi
Karim Derbashi yrkar att beslutet om förvar ska upphävas alternativt att han
ska ställas under uppsikt. Han för fram bl.a. att det inte finns tillräckligt
underlag för att bedöma att asyl sökts uteslutande i syfte att fördröja eller
försena en eventuell verkställighet och att han inte medvetet har avvikit från
sina asylprocesser i Sverige eller Tyskland.
2. Migrationsverket
Migrationsverket har fått tillfälle att yttra sig och för fram bl.a. följande. De
nationella förutsättningarna för förvar är uppfyllda. Frågan är om det också
finns EU-rättsligt stöd för beslutet om förvar. En grundläggande
förutsättning för att det ska finnas grund för förvar med stöd av artikel 8.3 d i
mottagandedirektivet är att asylansökan kommer in under en period då
sökanden hålls i förvar med stöd av återvändandedirektivet. Migrationsverket instämmer i det aktuella fallet i migrationsdomstolens bedömning att
klaganden hölls i förvar med stöd av återvändandedirektivet när asylansökan
gavs in. Migrationsverket bedömer även att övriga förutsättningar i artikel
8.3 d i mottagandedirektivet är uppfyllda. Att Karim Derbashi de facto har
avvikit från asylprocessen i Sverige tidigare vid flera tillfällen bör i sig vara
ett objektivt kriterium som medför att det finns rimliga skäl att anta att asyl
söktes enbart för att försena eller hindra verkställigheten av beslutet om
återsändande.
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3. Handläggningen i Migrationsöverdomstolen
I beslut den 21 februari 2020 förordnade Migrationsöverdomstolen att
migrationsdomstolens beslut om förvar avseende Karim Derbashi inte skulle
gälla till dess Migrationsöverdomstolen prövat målet slutligt eller beslutat
något annat. Han hålls därför inte längre i förvar.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
1. Vad målet gäller
Frågan i målet är om det var riktigt av migrationsdomstolen att besluta att
Karim Derbashi skulle hållas kvar i förvar.
2. Rättslig reglering
2.1. Förvar enligt utlänningslagen
En utlännings frihet ska inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje
enskilt fall (1 kap. 8 § utlänningslagen).
En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar bl.a. om utlänningens
identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon därefter
ansöker om uppehållstillstånd och dennes rätt att få resa in eller vistas i
Sverige inte kan bedömas ändå (10 kap. 1 § första stycket utlänningslagen).
En utlänning som fyllt 18 år får också tas i förvar bl.a. om 1) det är
nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att stanna i Sverige ska
kunna genomföras eller 2) det är sannolikt att utlänningen kommer att
avvisas eller utvisas enligt 8 kap. 2, 3, 6, 8, 9 eller 10 § eller 11 § första
stycket utlänningslagen. Beslut om förvar enligt punkten 2) får meddelas
endast om det annars finns en risk att utlänningen bedriver brottslig
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verksamhet i Sverige, avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar
verkställigheten (10 kap. 1 § andra och tredje stycket utlänningslagen).
En utlänning får inte hållas i förvar för utredning enligt 1 § andra stycket
punkten 1 under längre tid än 48 timmar och ett förvar enligt 1 § andra
stycket punkten 2 får inte vara längre än två veckor om det inte finns
synnerliga skäl för en längre tid (10 kap. 4 § utlänningslagen).
2.2. Förvar enligt EU-rätten
Förvar inför avlägsnande och hållande av asylsökande i förvar omfattas av
olika EU-rättsliga regelverk (se EU-domstolens dom den 30 november 2009,
Kadzoev, C-357/09, EU:C:2009:741, p. 45).
Frihetsberövande åtgärder av personer inför återvändande regleras i
artikel 15 i återvändandedirektivet. Enligt artikel 15.1 får förvar endast
användas för att förbereda ett återvändande eller genomföra ett avlägsnande,
särskilt när det finns risk för att en utlänning avviker eller håller sig undan
eller förhindrar förberedelserna inför återvändandet eller avlägsnandet. En
asylsökande kan dock inte tas eller hållas i förvar med stöd av denna
bestämmelse så länge denne har rätt att stanna kvar i medlemsstaten för att
kunna utöva rätten att överklaga ett avslag på asylansökan (se EUdomstolens domar den 30 maj 2013, Arslan, C-534/11, EU:C:2013:343 p. 47
och 49 och den 19 juni 2018, Gnandi, C-181/16, EU:C:2018:465 p. 43 och
45).
Frihetsberövande åtgärder som avser asylsökande regleras i artikel 8 i
mottagandedirektivet.
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2.3. Särskilt om mottagandedirektivet
Mottagandedirektivet är enligt artikel 3.1 tillämpligt på alla
tredjelandsmedborgare och statslösa personer som ansöker om internationellt
skydd i en medlemsstat. Direktivet innehåller bl.a. vissa bestämmelser som
begränsar medlemsstaternas befogenheter att ta någon i förvar. Det framgår
av artikel 8.1 att medlemsstaterna inte får hålla personer i förvar enbart av
det skälet att de har ansökt om internationellt skydd. Vidare framgår av
artikel 8.2 att ett beslut om förvar kan fattas om detta visar sig nödvändigt på
grundval av en individuell bedömning av ett ärende, och om mindre
ingripande åtgärder inte kan tillämpas verkningsfullt.
Enligt mottagandedirektivet får en person som ansöker om internationellt
skydd endast tas i förvar under mycket klart definierade exceptionella
omständigheter. Artikel 8.3 innehåller en uttömmande uppräkning av de skäl
som kan göra det befogat att ta någon i förvar, vilket endast får grundas på
personens individuella beteende och i de undantagsfall som uppräknas i
artikeln. Vart och ett av dessa skäl motsvarar ett specifikt behov och är
självständigt i förhållande till de övriga (se skäl 15 i mottagandedirektivet
samt EU-domstolens domar den 15 februari 2016 i mål J.N., C-601/15,
EU:C:2016:84, p. 59 och den 14 september 2017 i mål K., C-18/16,
EU:C:2017:680 p. 35).
Enligt artikel 8.3 första stycket mottagandedirektivet får en asylsökande
endast tas i förvar i följande fall:
a) i syfte att bestämma eller bekräfta sökandens identitet eller nationalitet,
b) i syfte att fastställa de faktorer som ansökan om internationellt skydd
grundas på, som inte skulle kunna klargöras utan att ta den sökande i förvar,
särskilt om det finns en risk för att sökanden avviker,
c) som ett led i ett förfarande i syfte att avgöra om den sökande har rätt att
resa in på territoriet,
d) om han eller hon hålls i förvar på grund av ett förfarande för återvändande
enligt återvändandedirektivet, för att förbereda återvändandet och/eller för att
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genomföra avlägsnandet och den berörda medlemsstaten på grundval av
objektiva kriterier, inbegripet att han eller hon redan haft möjlighet att få
tillgång till asylförfarandet, kan styrka att det finns rimliga skäl att anta att
han eller hon ansöker om internationellt skydd enbart för att försena eller
hindra verkställigheten av beslutet om återsändande,
e) om det är nödvändigt för att skydda nationell säkerhet eller allmän
ordning,
f) i enlighet med artikel 28 i Dublinförordningen.
Artikel 8.3 d innebär en kodifiering av EU-domstolens dom
den 30 maj 2013, Arslan. Målet gällde en tredjelandsmedborgare som
omfattades av ett avlägsnandebeslut och med anledning av detta var
förvarstagen i enlighet med återvändandedirektivet, och därefter ansökte om
asyl. Enligt EU-domstolens avgörande kan en tredjelandsmedborgare hållas
kvar i förvar om det visar sig att han eller hon lämnat in asylansökan enbart
för att försena eller hindra verkställigheten av återvändandebeslutet och att
det objektivt sett är nödvändigt att låta beslutet om hållande i förvar bestå för
att förhindra att tredjelandsmedborgaren definitivt håller sig undan
återvändandet. EU-domstolen konstaterade att det skulle undergräva syftet
med direktivet, dvs. en effektiv återvändandepolitik för
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, om det var
omöjligt för medlemsstaterna att förhindra att förvaret med automatik upphör
om den förvarstagne lämnar in en asylansökan endast för att försena eller
hindra verkställigheten av beslutet att han eller hon ska återvända. (Se
punkterna 57–60 i domen.)
Av artikel 9.1 mottagandedirektivet framgår att en sökande ska hållas i
förvar bara så länge grunderna i artikel 8.3 är tillämpliga.
Enligt artikel 8.3 andra stycket mottagandedirektivet ska grunderna för
förvar fastställas i nationell rätt. De svenska bestämmelserna om förvar
bygger på tidigare nationella bestämmelser. Några lagändringar i fråga om
förvar har inte skett med anledning av mottagandedirektivets ikraftträdande,
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eftersom bedömningen gjordes att de svenska reglerna överensstämmer med
direktivet (prop. 2017/18:284 s. 39).
2.4. Praxis från Migrationsöverdomstolen
Migrationsöverdomstolen har tidigare konstaterat att utlänningslagens
bestämmelser om förvar ska tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att de står
i överensstämmelse med EU-rätten. Om en utlänning sitter i förvar, som ett
led i ett återvändandeförfarande som omfattas av återvändandedirektivet, och
lämnar in en asylansökan enbart för att försena eller hindra verkställigheten
av ett beslut om återsändande, finns det grund för att hålla den asylsökande
kvar i förvar enligt utlänningslagen och mottagandedirektivet (MIG 2020:2).
3. Migrationsöverdomstolens bedömning
När migrationsdomstolen beslutade om fortsatt förvar av Karim Derbashi var
det sannolikt att han skulle komma att avvisas. Hans tidigare agerande
medförde att det fanns en påtaglig risk för att han skulle avvika och det fanns
även synnerliga skäl för fortsatt förvar. Det fanns därmed förutsättningar för
att fortsatt hålla Karim Derbashi i ett s.k. sannolikhetsförvar enligt
10 kap. 1 § andra stycket 2 och tredje stycket samt 4 § tredje stycket
utlänningslagen.
Karim Derbashi hade ansökt om asyl vid tidpunkten för migrationsdomstolens beslut om fortsatt förvar och omfattades därmed av
mottagandedirektivet. En förutsättning för att migrationsdomstolen skulle
kunna besluta att hålla honom kvar i förvar är därför att det fanns
förutsättningar för detta enligt mottagandedirektivet vid denna tidpunkt.
Migrationsdomstolen har prövat förutsättningarna för fortsatt förvar mot
bestämmelsen i artikel 8.3 d i mottagandedirektivet. Av utredningen i målet
framgår att Karim Derbashi ansökte om asyl den 21 januari 2020 och att
Migrationsverket beslutade att ta honom i förvar i anslutning till det. Han
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hölls alltså inte i förvar som ett led i ett återvändandeförfarande som
omfattas av återvändandedirektivet vid tidpunkten för sin asylansökan.
Situationen var därmed inte sådan som den beskrivs i artikel 8.3 d i
mottagandedirektivet och som var föremål för prövning i MIG 2020:2.
Eftersom beslutet att ta Karim Derbashi i förvar stred mot ordalydelsen i
direktivet och därmed saknade laga grund, har migrationsdomstolen inte
kunnat besluta om fortsatt förvar på den grunden.
Vad gäller de övriga situationer när en asylsökande enligt
mottagandedirektivet kan tas och hållas i förvar skulle punkterna a och b i
artikel 8 kunna vara aktuella i detta fall. Det vill säga förvar i syfte att
bekräfta sökandens identitet eller nationalitet eller i syfte att fastställa de
faktorer som en ansökan om internationellt skydd grundas på. Även punkten
e i samma artikel är i och för sig tillämplig, men det har inte kommit fram
omständigheter som medför att det varit nödvändigt att ta Karim Derbashi i
förvar för att skydda nationell säkerhet eller allmän ordning.
Motsvarande grunder som finns i direktivet måste dock i så fall finnas i
nationell rätt. Beträffande punkt a kan visserligen en utlänning tas i förvar
om dennes identitet är oklar enligt 10 kap. 1 § första stycket utlänningslagen,
men bara om det inte går att bedöma rätten att vistas i Sverige utan att
klarlägga identiteten. En asylsökande har enligt utlänningslagen som
huvudregel rätt att vistas här i landet i avvaktan på att hans eller hennes
ärende prövats slutligt. Migrationsverket hade dessutom vid tidpunkten för
migrationsdomstolens beslut om förvar meddelat ett beslut om avvisning,
varför identitetsfrågan inte längre hindrade en bedömning av Karim
Derbashis rätt att stanna i landet. Vad gäller möjligheten enligt punkten b att
ta en utlänning i förvar för att utreda en asylansökan finns en motsvarande
bestämmelse i 10 kap. 1 § andra stycket 1 utlänningslagen, men ett sådant
förvar får enligt 4 § första stycket samma lag endast pågå under 48 timmar.
Bestämmelserna i utlänningslagen begränsar därmed i dessa avseenden de
möjligheter till förvarstagande som i och för sig finns enligt
mottagandedirektivet.
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Mot bakgrund av att det saknats laglig grund för att hålla Karim Derbashi
kvar i förvar ska det överklagade beslutet upphävas. Eftersom Karim
Derbashi är tagen ur förvar medför detta inte någon vidare åtgärd från
Migrationsöverdomstolens sida.
_______________________
Domen får inte överklagas (16 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen).

Anita Linder
lagman
ordförande

Johan Axelsson
kammarrättsråd
referent

Ann-Jeanette Eriksson
kammarrättsråd

Angelika Gotthardsson
fiskal
föredragande

Bakgrund
I Migrationsverkets verksamhetsplan för 2020 framgår att en utvecklingsplan för
återvändandeprocessen ska vara framtagen vid årsskiftet. Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen (DUA) har ansvarat för framtagandet.
Det har under de senaste åren publicerats en mängd rapporter och dokument som
tar sikte både på att lyfta fram och förbättra verkets arbete med återvändande.
•

I verksamhetsstrategin för 2019-2021 anges att ”myndigheten ska som ett
led i uppdraget också verka för ett effektivt och värdigt återvändande för
dem som måste lämna landet”.

•

Riksrevisionen har i sin granskning av återvändandeverksamheten, (RIR
2020:7 ), lämnat ett antal rekommendationer till berörda myndigheter , bl.a. att utveckla formerna för och samsynen kring överföring av information,
verka för ökad samsyn särskilt rörande prioritering av förvarsplatser samt
väsentligt förbättra registerkvaliteten i verksamheten.

•

Migrationsverket redovisade i maj 2020 ett uppdrag i regleringsbrevet avseende självmant återvändande där verket analyserade bidragande faktorer
och möjliga åtgärder för att öka det självmana återvändandet.

•

Förslag till ambitionsnivåer för Migrationsverkets återvändandearbete,
framtagen av arbetsgrupp under ledning av DUA.

•

Aktiviteter som under året rapporterats till PoP-råd och processforum.

Därutöver lägger EU stort fokus på återvändandeområdet och gränsbyrån Frontex
nya mandat omfattar även frivilligt återvändande. Migrationsverket ska vara delaktigt och vid behov ta del av de verktyg som EU erbjuder samt vara lyhört för
samarbete och projektmöjligheter i syfte att effektivisera återvändandearbetet.
Den framtagna utvecklingsplanen utgår från ovanstående skrivelser och identifierar
aktiviteter för att förbättra och effektivisera återvändandeprocessen.
Utvecklingsplanen innehåller en mängd aktiviteter som får konsekvenser i form av
både besparingar och kostnader. Några av aktiviteterna kan klustras ihop och utgöra projektförslag i syfte att erhålla extern finansiering eller är lämpliga att utföra
som en försöksverksamhet.
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Arbetsgruppen och remissförfarande
Deltagare i gruppen, under ledning av DUA/processområde Asyl, har varit följande.
•

Kristina Rännar, processledare och Anna Nilsson, verksamhetsexpert
(DUA)

•

Peter Andersson, verksamhetsexpert, Robin Wiklöf, beslutsfattare och Daniel Berggren, beslutsfattare (region Syd)

•

Malin Bjurström, verksamhetsexpert och Anders Carlsson, beslutsfattare
(region Väst)

•

Jessie Ahrdenberg, teamledare (region Mitt)

•

Fredrik Öhrström, verksamhetsexpert och Christina Molnar, beslutsfattare
(region Stockholm)

•

Glenn Gunnestam, verksamhetsexpert och Åsa Axelsson, handläggare
(region Nord)

•

Niklas Andersson Rosén, expert (NOA)

•

Gustav Wilhelmsson, verksamhetsexpert (PLAN)

Utvecklingsplanen har gått på remiss till i princip alla Migrationsverkets regioner
och avdelningar och svaren har omhändertagits. Ärendet har också behandlats i
verks-MBL den 17 februari 2021.
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Bilaga Utvecklingsplan för återvändandeprocessen.
Område

Förklaring

Aktiviteter

Öka återvändandekompetensen i alla led för
ökad helhetssyn

En person som får ett återvändandebeslut genomgår
inte sällan en krisreaktion. Att tidigt i asylprocessen
informera om att en ansökan kan resultera i ett avslag
kan hjälpa personen att lättare acceptera ett avslagsbeslut och på så sätt förkorta en eventuell krisreaktion. Därigenom kan även tiden i mottagningssystemet
på sikt förkortas.

1. Ta fram en webbaserad utbildning för de som utför underrättelsesamtal med särskild fokus på
skyddsgrunderna och i vilka lägen
verkställighetshinder kan bli aktuellt.

1. Q3 2021

En fastställd identitet är en av förutsättningarna för
att ett beslut ska kunna verkställas. Uppgifter om
identitet, hemvist och familjeuppgifter är svårare att
inhämta när beslutet är verkställbart.

2. Nylansera den befintliga webutbildningen för annan personal än de
som arbetar direkt med återvändande alternativt utreda möjligheten
att göra den tvingande.

4. Q2 2021

Det finns en framtagen webbaserad återvändandeutbildning för personal som inte direkt arbetar med
dessa frågor men som inte genomförts i önskad utsträckning.

3. Utreda om ID-kategorisering kan
ersättas helt med verkställbarhetskategorisering, VBK, både före och
efter underrättelse.

(Eventuellt ansöka om projektmedel från AMIF eller
annan finansiering)

4. Se över om information om återvändande kan ges tydligare utrymme i välkomstmaterialet till
asylsökanden.

Från redovisning av
uppdrag 3.6 i regleringsbrevet 2020 om
självmant återvändande
(1.1.1.2-2020-14709)
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Klart när

2. Q1 2021
3. Q3 2021

Ansvarig

Förväntad effekt

1. DUA/processnätverken Asylprövning och Överprövning, HR

Utlänningen förstår grunden till
sitt avslagsbeslut och kan snabbbare acceptera det.

2. DUA, HR
3. DUA och processnätverken
Asylprövning och Mottagning
4. DUA/processnätverken Asylprövning och Mottagning

Ett återvändandeperspektiv synliggörs i processtegen före
underrättelse; vilket kan förkorta
individens tid för att acceptera
sitt beslut och möjliggöra ett
återvändande.

Kompetenshöjande insatser för personal som
håller samtal i återvändandeprocessen
Från redovisning av
uppdrag 3.6 i regleringsbrevet 2020 om
självmant återvändande
(1.1.1.2-2020-14709)

En av de mest betydelsefulla faktorerna för ett självmant återvändande är individens inställning. Är
denne positivt inställd till att återvända löser sig vanligen de förutsättningar som är kopplade till identitet,
resehandlingar och tillgänglighet.
Migrationsverket genomför återvändandesamtal som
ofta är komplexa och handlar inte bara om att lämna
tydlig information till individen, utan lika mycket om
att bygga förtroende under samtalssituationen i syfte
att denne ska acceptera återvändandebeslutet och
lämna landet.
Migrationsverket har personal med lång erfarenhet av
att hålla samtal med personer som ska återvända.
Det finns samtalsguider och protokoll som är utformade för att stödja personalen vid olika samtal.
(Eventuellt ansöka om projektmedel från AMIF eller
annan finansiering)

1. Identifiera vilka utbildningsinsatser som behövs för personal som
genomför samtal i återvändandeprocessen. Ta tillvara projektet Barnets
bästa vid återvändande (begripligt.nu).

1. Q2 2021

1. DUA/Processnätverken Återvändande samt Uppsikt och förvar, HR

Mer kvalitativa möten/samtal
med individer som har fått ett
avslagsbeslut.

2. Q4 2021

Ökad andel självmant återvändande.

2. Nyttja de medarbetare som har
erfarenhet av att förmå personer att
återvända självmant för att identifiera framgångsfaktorer.

2 DUA/Processnätverken Återvändande samt Uppsikt och förvar

3. Q4 2021

3. HR

3. Vid behov upphandla externa utbildningsinsatser.

4. Q4 2021

4 DUA/Processnätverken Återvändande samt Uppsikt och förvar

4. Se över samtalsguider och protokoll så de svarar upp mot de
aspekter som identifierats.
5. Genomföra återkommande utbildningsinsatser för att fördjupa
kunskapen om id-handlingar och
annan specifik landkunskap.
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5. NOA/EÅS
5. Q4 2021

Kortare ledtider från beslut till
återvändande och därmed kortare tid i mottagningssystemet.

Prioriteringsordning
för prövningsverksamheten i vissa situationer
Från redovisning av
uppdrag 3.6 i regleringsbrevet 2020 om
självmant återvändande
(1.1.1.2-2020-14709)

Prioriteringen för prövningsverksamheten, som framgår av bilaga till verksamhetsplanen, ska leda den
operativa verksamheten rätt i uppdraget att pröva ansökningar.

Utveckla nuvarande prioritering i
vissa situationer för prövningsverksamheten i syfte att förkorta tiden i
mottagningssystemet och tiden i
Sverige.

Det kan uppstå situationer där en fördröjd hantering
av en ansökan leder till att tiden i mottagningssystemet och tiden i Sverige blir avsevärt längre fast myndigheten haft möjlighet att bidra till att så inte blir fallet. Situationerna är exempelvis följande;








Q1 2021

PLAN

Tydligare fokus i prioriteringarna leder till minskat behov av
kontakt enheter emellan, vilket
ger mer tid för att genomföra
uppdraget.
Rätt prioritering av ärenden
kommer att leda till både förkortade tider i mottagningssystemet
och i Sverige, vilket dels minskar kostnaderna, dels förbättrar
förutsättningarna för att personen återvänder frivilligt.

ansökningar om asyl för barn födda i Sverige, där övriga i familjen har ett avslagsbeslut
ny ansökan från en familjemedlem där beslutet preskriberats och övriga familjen har
gällande utvisningsbeslut
uppgifter om ny identitet och hemvist i
verkställighetsskedet som leder till ny prövning
ansökningar om arbetstillstånd från tidigare
asylsökande (spårbyte) som förlänger tiden
i Sverige trots att de uppenbart inte uppfylller kraven för ett tillstånd
ansökningar om verkställighetshinder för
personer som är resklara alternativt utifrån
verkställbarhetskategorisering (VBK)

Risken att beslut preskriberas i
familjer i ofas minskas, vilket
leder till färre nya ansökningar
om uppehållstillstånd.
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Registreringar i centrala utlänningsdatabasen

En förutsättning för ett effektivt återvändandearbete
är att registreringar sker korrekt och skyndsamt.
Riksrevisionen har år 2020 rekommenderat verket att
väsentligt förbättra registerkvaliteten i verksamheten.

Från Riksrevisionens
rekommendationer i
granskning om återvändandeverksamheten
(RIR 2020:7)

Den enskilda tjänstemannen är ansvarig för att korrekta registreringar görs vid handläggning av ett
ärende. Det finns dock idag inget som förhindrar felregistreringar eller något tydligt tillvägagångssätt för
hur felaktiga registreringar kan följas upp.

1. Analysera vanligt förekommande
felregistreringar alternativt avsaknad av registreringar och därefter
undersöka om det går att minimera
möjligheten att registrera fel eller
att missa göra vissa registreringar.

1-2 Q2 2021

2. Utvärdera om fel kan åtgärdas
genom antingen utbildning eller
tekniska lösningar.

5. Löpande

3. Skapa ett enhetligt tillvägagångssätt att följa upp registreringar i
Simba.
4. Skapa en funktion liknande fellistorna som idag finns i Milos i
Simba.
5. Skapa ökad förståelse för registreringars betydelse och konsekvenser för ärendets vidare handläggning.
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3. Q3 2021
4. Q3 2021

1-4. DUA/PNV Återvändande
och DUA
5. Alla processnätverk (exkl vidarebosättning, medborgarskap)

Återvändandearbetet kan upptas
omedelbart efter att återvändandebeslutet blivit verkställbart.
Ökad andel som har möjlighet
att återvända inom tidsfristen för
frivillig utresa.
Statistiken blir mer tillförlitlig
genom att registerkvaliteten
ökar.

Flyttrörelser av barnfamiljer mellan tillfälliga
bostäder och utreseboenden
Från redovisning av
uppdrag 3.6 i regleringsbrevet 2020 om
självmant återvändande
(1.1.1.2-2020-14709)

Rätten till ersättning enligt LMA upphör för vuxna
utan barn när tidsfristen för frivillig utresa löper ut,
om det inte är uppenbart oskäligt. Barnfamiljer omfattas dock av LMA även efter att tidsfristen för frivillig utresa löpt ut, vilket gör att de kan bo kvar i
sina boenden även om de inte medverkar till att återvända.
Barn i skolålder har rätt till skolgång om de bor mer
än en månad i en kommun. Om vistelsen i ett utreseboende blir längre än en månad får därför den kommun där boendet finns ansvaret för skolgången. Det
kan leda till oförutsedda variationer gällande antalet
barn som kommunen ska ordna skolgång till.
Det etiska rådet har 2017 besvarat frågan om Migrationsverket kan flytta barnfamiljer från lägenheter till
annat boende. Frågan ställdes i syfte att frigöra lägenhetsplatser och inte utifrån att vissa barnfamiljer inte
följer sina beslut.

1. Ställa omformulerad fråga till
etiska rådet.
2. Beroende på etiska rådets svar
och efter en prövning av barnets
bästa, förbereda flytt av barnfamiljer som bor i tillfälliga boenden och
som motsätter sig att återvända i enlighet med sina beslut, från ett tillfälligt boende till ett utreseboende.
3. Ta fram handläggningsstöd.
4. Informera/förankra försöksverksamheten med externa aktörer.

Aktiviteten är lämplig att inledningsvis bedriva som
försöksverksamhet.
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1. Q1 2021
2. Q3 2021
3. Q3 2021
4. Q3 2021

1. DUA/Processnätverk Återvändande
2. Regionerna
3. DUA/Processnätverk Återvändande
4. DUA, KOM och regionerna

Vistelse i ett utreseboende ökar
förutsättningarna för ett mer aktivt och koncentrerat återvändandearbete.

Synliggöra och förtydliga vilket stöd som
finns att få vid ett återvändande
Från redovisning av
uppdrag 3.6 i regleringsbrevet 2020 om
självmant återvändande
(1.1.1.2-2020-14709)

Migrationsverket har information om återvändande
på den externa hemsidan. Informationen kan vara
svår att nå och är till förhållandevis stor del inriktad
på repressiva åtgärder, såsom återreseförbud och förvar.
Många migrationsmyndigheter i medlemsstaterna har
särskilda webbplatser med återvändandeinformation
där fokus ligger på att framhålla vad myndigheten
kan vara behjälplig med och vilka reintegreringsstöd
som finns tillgängliga. De har också bildberättelser
och/eller filmer där personer som återvänt berättar om
sin situation idag.
Målgruppen antas i stor utsträckning använda mobila
enheter för att tillgodogöra sig information på nätet
varför plattformarna måste vara adaptiva och väl anpassade för detta.
Ett digitalt framtaget material kan fungera som ett pedagogiskt verktyg under samtalen som utlänningen
kan läsa även efter samtalet.
(Eventuellt ansöka om projektmedel från AMIF eller
annan finansiering)

1. Utveckla migrationsverket.se för
större fokus på vad verket och andra
aktörer kan göra för att underlätta
ett återvändande.
2. Lyfta fram andra aktörers erbjudanden/länkar på vår hemsida och
se till att verkets hemsida om återvändandestöd länkas in på deras sidor.
3. Visa information om återvändande på skärmar i verkets receptioner.
4. Skapa en svensk återvändandesajt med inspiration från andra medlemsstaters sajter, exempelvis
Retourvolontaire.fr
5. Utreda möjligheten att ta fram
berättelser/filmer om personer som
återvänt med reintegreringsstöd.
(https://www.retourvolontaire.be/stories)
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1. Q4 2021
2. Q2 2021
3. Q3 2021
4. Q2 2022
5. Q4 2021

1. KOM, DUA/Processnätverk
Återvändande
2. KOM, DUA
3. KOM, DUA
4. KOM, DUA/Processnätverk
Återvändande
5. KOM, DUA

Bättre möjligheter att tillgodogöra sig information för den som
ska återvända och för andra intresserade aktörer.
Med tydligare information och
fler informationskanaler kan fler
nås vilket ökar förutsättningarna
för självmant återvändande
Effektivare möten/samtal med
återvändare när personen vi möter har en bättre förståelse för
processen och sina möjligheter
vid ett återvändande.

Involvera externa aktörer i större utsträckning
Från redovisning av
uppdrag 3.6 i regleringsbrevet 2020 om
självmant återvändande
(1.1.1.2-2020-14709)

Migrationsverket träffar inte personer med återvändandebeslut i någon större utsträckning och det är
därför av vikt att involvera externa aktörer, såsom exempelvis frivilligorganisationer, diasporagrupper och
länsstyrelser.
Eftersom det är Migrationsverket som fattat själva
återvändandebeslutet kan externa aktörer ha större
trovärdighet när de förmedlar information.
Migrationsverket har i slutet av 2019 ingått en ny avsiktsförklaring med Röda Korset, där återvändande är
ett av åtta områden där samverkan ska ske.
(Eventuellt ansöka om projektmedel från AMIF eller
annan finansiering)-

1. Identifiera relevanta externa aktörer och ta fram ett metodstöd för
informationsinsatser och samverkansformer. I metodarbetet kan erfarenheter och kontakter från projektet Barnets bästa vid återvändande användas (begripligt.nu).
2. Delta på länsstyrelsernas olika
samverkansmöten för att informera
om skyddsprocessen.
3. Ta initiativ till lokala möten och
temadagar med redan identifierade
externa intressenter som kommer i
kontakt med personer med avslagsbeslut.
4. Ge individen information om och
kontaktuppgifter till nationella och
lokala aktörer.
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1. Q1 2022
2. Q2 2021
3. Q2 2021
4. Q1 2021

1. DUA/ Processnätverk Återvändande, KOM
2. Regionerna
3. Regionerna
4. Regionerna

Effektivare möten/samtal med
återvändare när personen vi möter har en bättre förståelse för
processen och sina möjligheter
vid ett återvändande.
En bredare och större förståelse
för verkets beslut och dess konsekvenser.
Genom att etablera samverkansformer med externa aktörer kan
vi nå en bredare och större förståelse och acceptans för myndighetens beslut hos de som fått
ett återvändandebeslut, vilket i
sin tur kan bidra till ett ökat återvändande.

Återvändande på utlandsmyndigheterna

Migrationsverket har huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

1. Upprätta avsnitt om återvändande
i UM-handboken.

Från redovisning av
uppdrag 3.6 i regleringsbrevet 2020 om
självmant återvändande
(1.1.1.2-2020-14709)

Olika personalkategorier på utlandsmyndigheterna
kan komma i kontakt med frågeställningar som rör
återvändande. Dessa ser olika ut vid utlandsmyndigheterna eftersom den regionala kontexten skiljer sig
åt.

2. Lägga till information om hur utlandsmyndigheterna kan bistå.

De uppgifter som tas in i ärendehanteringen på utlandsmyndigheterna kan påverka möjligheten att i ett
senare skede verkställa ett återvändandebeslut. Behov
finns därför att vidta åtgärder för att öka kompetensen
hos personal på utlandsmyndigheter kring vad som är
av vikt i återvändandeprocessen.
Att placera sambandsmän i utlandet är resurskrävande och därför inte möjligt att ha i ett stort antal
länder.

1. Q2 2021
2. Q3 2021
3. Q1 2022

3. Upprätta anpassad utbildning om
återvändande som ska ingå i utlandsmyndigheternas introduktionsutbildning för identifierade personalkategorier.

1. DUA/ Processnätverk Återvändande
2. DUA och NOA/utlandsenheten
3. DUA/ Processnätverk Återvändande och NOA/utlandsenheten

4. Genomföra webbinarium en gång
per år för information och frågor för
både relevanta utlandsmyndigheter
och personal på enheter där återvändandearbete bedrivs.

En ökad återvändandekompetens hos personal som arbetar på
utlandsmyndigheterna förbättrar
förutsättningarna för ett återvändande. Behovet av eventuella
återvändandesambandspersoner
minskar.
Bättre återvändandekompetens
gör det lättare att ta upp återvändandeperspektivet vid de olika
möten som utlandsmyndigheterna deltar i. Personal insatt i
återvändandefrågor på utlandsmyndigheterna ger till skillnad
mot särskilt utplacerade sambandsmän mer långsiktighet.

Personal på enheter med återvändandeuppdrag kan
även vara i behov av ökad kompetens om hur utlandsmyndigheter kan bistå i återvändandeprocessen.
Avvakta med att överlämna ärenden på avvikengrund och istället
begära efterlysning
Från redovisning av
uppdrag 3.6 i regleringsbrevet 2020 om
självmant återvändande
(1.1.1.2-2020-14709)

Migrationsverket får överlämna ett verkställbart beslut om återvändande till Polisen när det bedöms att
en person är avviken eller att tvång kan komma att
behövas.
I en stor andel av de beslut som Polismyndigheten
verkställer återvänder personen frivilligt. Polisens
uppdrag är att ägna sig åt personer som inte vill följa
sitt beslut om återvändande. Utöver detta preskriberas
många beslut utan att Polisen anträffat personen, vilket innebär att ärendena återredovisas till verket.

1. Se över om ett alternativ till ett
överlämnande på avvikengrund kan
vara att endast efterlysning begärs
och ta fram konsekvenser av att ett
ärende inte överlämnas (nya koder,
nya åtgärder, verkets beredskap för
att vidta åtgärder vid påträffande
etc.).
2. Fortsätta dialogen med Polismyndigheten.

Aktiviteten är lämplig att inledningsvis bedriva som
försöksverksamhet.

1. Q2 2021
2. Löpande

1. DUA med relevanta processnätverk (Prövning, Uppsikt och
förvar, Återvändande)
2. Regionerna

Minskat administrativt arbete
genom färre överlämnanden.
Renodlar myndigheternas uppdrag då Polisen i mindre utsträckning behöver lägga resurser på ärenden där personer uppger sig vilja lämna landet.
Ökat självmant återvändande i
Migrationsverket regi.
Utlänningen ges större möjligheter att erhålla återetableringsstöd.
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Vidareutveckla formerna för operativ samverkan och samråd mellan Migrationsverket,
Polismyndigheten och
Kriminalvården

Redovisning regleringsbrev 2020 och Riksrevisionens granskning
2020:7

En förutsättning för ett lyckat återvändandearbete är
att det finns en bra lokal, regional och nationell samverkan mellan myndigheterna. Samverkan sker idag
på alla nivåer i standardiserad form genom möten
med enhetliga dagordningar och dokumentationskrav.
Förbättringsförslag kan väckas på ett strukturerat sätt
och frågor på olika nivåer vid de berörda myndigheterna kan redas ut och vid behov dokumenteras i olika
former av handläggningsstöd.

1. Fastställa deltagare till samverkansmöten på alla nivåer. Säkerställa att mötestiderna synkroniseras
mellan nivåerna.
2. Revidera handlingsplanen
(REVA) som finns mellan myndigheterna.

1. Q1 2021
2. Q3 2021
3. Q3 2021
4. Q2 2022

1. DUA, regioner och
NOA/EÅS
2. DUA, RA
3. DUA/Processnätverk Återvändande
4. DUA/Processnätverken Återvändande samt Uppsikt och förvar, RA

3. Inventera möjliga operativa insatser som Migrationsverket kan genomföra tillsammans med Polismyndigheten.

Säkerställer att rätt deltagare
finns representerade vid möten
på alla nivåer.
Ett ökat samarbete innebär ett
effektivare återvändandearbete
vilket exempelvis kan förhindra
att fel ärenden överlämnas och
säkerställer att återvändandeärenden fördelas utifrån vilken
myndighet som har bäst förutsättningar för att genomföra ett
återvändande.

4. Revidera ansvarsfördelningen
Ökad samsyn mellan
Migrationsverket och
Polismyndigheten rörande prioritering av
förvarsplatser samt
bedömning och klassificering av verkställbarhet och identitet

Uppsikt och förvar är verktyg för att säkerställa tillgänglighet och genom ett effektivt utnyttjande kan
andelen avvikna minska.

1. Ta ställning till hur myndigheten
strategiskt ska använda de förvarsplatser som finns.

1. Q3 2021

1. Regionerna, verksledningen

2. Q4 2021

2. DUA, regionerna

Då beläggningsgraden på förvarsenheterna de senaste
åren varit hög och förmodligen fortsatt kommer att
vara det måste platserna nyttjas effektivt oaktat vilken
myndighet som handlägger ärendet.

3. Q1 2022

3. DUA/Processnätverk Återvändande

Från Riksrevisionens
rekommendationer i
granskning om återvändandeverksamheten
2020:7

Migrationsverket ska, när förvarsgrund finns och
uppsikt inte är tillräckligt, i högre grad fatta beslut
om förvar där det finns förutsättningar för verkställighet, för att i ett senare skede göra bedömningen om
ärendet ska överlämnas till Polismyndigheten. Detta
kräver att myndigheterna har en gemensam syn rörande prioritering av förvarsplatser utifrån bedömning
och klassificering av verkställighet och identitet.

2. Bilda en myndighetsöverskridande arbetsgrupp som tar fram en
gemensam prioritering för hur förvarsplatserna ska användas, vilken
är förankrad hos den operativa
verksamheten.
3. Gemensamt med Polisen följa
upp myndigheternas verkställbarhetskategoriseringar.
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1. Ökad andel självmant återvändande från förvaren i Migrationsverket regi.
2. Minskad andel, med medborgarskap i länder med goda verkställighetsmöjligheter, som avviker.
3. Effektivare användande av
befintliga förvarsplatser.
4. Myndigheternas kategorisering av verkställbarhet harmoniseras.

Effektivisering genom
digital transformering

Överlämnande av ärenden sker idag via post eller epost där Polisen för över dokumentationen manuellt i
sitt system PÄr. I region Nord pågår en pilot där ett
överlämnande mailas enligt en viss ordning till Polisen och därefter sorteras in i PÄr via en scanner.
Informationsöverföring mellan Migrationsverket och
domstolarna sker till stor del digitalt (projekt
PPD/DÖM).
IRMA (Integrated Return Management Application)
är en kommunikationsplattform för medlemsstaterna i
migrations- och återvändandefrågor. Plattformen ger
information om best practice samt statistiskt underlag.
RCMS är (Return Case Management System) ett digitalt ärendehanteringssystem/ kommuniceringsverktyg för medlemsstaterna och tredje länder i samband
med tillämpning av återtagandeavtal.
RIAT (Return Integration Assistance Tool) är ett digitalt ärendehanteringssystem/ kommuniceringsverktyg som tillhandahålls av EU-kommissionen inom
EMN IES (European Migration Network Information
Exchange System) och är en förutsättning för ett deltagande i olika reintegreringsinsatser.

1. Starta en förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för samsynen
kring överföring av information
mellan
Polismyndigheten och Migrationsverket inom ramen för befintlig lagstiftning (digital informationsöverföring).

1. Q2 2021

1. DUA

2. Q3 2021

2. PLAN, DUA, NOA/EÅS

3. Q2 2021

3. NOA/EÅS

4. Q2 2021

4-5 NOA/EÅS, MS/IS, RA,
DUA

2. Utöka användandet av IRMA.

5. Q2 2021

3. Implementera EUs ärendehanteringssystem RCMS.
4. Slutföra informationssäkerhetsanalys (ISA) internt och ta ställning
till deltagande i RIAT.
5. Slutföra informationssäkerhetsanalys (ISA) internt och ta ställning
till deltagande i RRA.

Digitaliserad överlämning av
ärenden minskar det administrativa arbetet.
Säkerställer att Polisen får den
informationen de behöver.
Genom IRMA får vi insikt i
andra länders återvändandearbete och kan dra fördel av deras
erfarenheter.
RCMS möjliggör att en begäran
om återtagande kan ställas över
huvud taget och minskar ledtiderna mellan begäran och erhållen resehandling och därmed
även tiden i mottagningssystemet.
Ett deltagande i RIAT ger en
möjlighet att delta och nyttja de
verktyg som EU erbjuder.
RIAT ger en förkortad och förenklad process för hantering av
ansökningar och uppföljning av
reintegreringssstöd, i kontakter
med tjänsteleverantörer och ERRIN-programmet.

Return and Reintegration Assistance Inventory
(RRA) är ytterligare ett verktyg som har utvecklats
inom EMN IES med syfte att få till en bättre översikt
över befintliga återintegrationsstöd inom EU och
ökad kunskap om stödet. Sverige förväntas två
gånger per år leverera data till EU-Kommissionen om
befintliga återintegreringsstöd.

RRA Inventory ger en bättre
översikt över befintliga återintegreringsstöd inom EU samt ökad
kunskap och erfarenhetsutbyte
medlemsstater emellan.

(Eventuellt ansöka om projektmedel från AMIF eller
annan finansiering)
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Utveckla återvändandeoch återintegreringsarbetet i tredjeländer
inom det internationella
utvecklingssamarbetet

Migrationsverket har i uppdrag att bistå regeringen
inom ramen för utvecklingssamarbetet och enheten
för migrations- och asylpolitik (EMA) har konkretiserat att svenska profilfrågor ska utgå från de riksdagavstämda prioriteringarna att främja ett effektivt återvändande till och mellan tredje land samt stärka återintegrering.

Förväntningarna på Migrationsverkets bidrag till det
svenska internationella utvecklingssamarbetet på migrationsområdet har från Justitiedepartementet blivit
tydligare och myndighetens ökade krav på återrapportering av aktiviteter inom området innebär ett behov av bibehållet engagemang internationellt. Om extern finansiering kan erhållas bör ambitionsnivån
även vara att uppnå en viss ökning av projektverksamheten.

1. Förlänga Migrationsverkets projekt European Return and Reintegration Network – Sustainable Reintegration in Afghanistan (SRA).
2. Utveckla och förbättra metoder i
olika faser av återvändandeprocessen (både före avresa och efter ankomst) genom att utveckla och genomdriva internationella pilotprojekt samt undersöka utsikterna för
externfinansiering.

1. Q2 2022

1-2 DUA, MGU/EIU

2. Q2 2021

MS/IS

Förbättrad reintegrering genom
att tillhandahålla psykosocialt
stöd samt utbildningsinsatser i
bl.a. entreprenörskap för återvändande efter ankomst till Afghanistan.
Bättre samarbete med och kapacitet hos lokala aktörer som tillhandahåller olika typer av återintegreringsstöd i Afghanistan.
Ett mer resurs- och kostnadseffektivt uppfyllande av myndighetens uppdrag i det internationella utvecklingssamarbetet på
migrationsområdet samt höjd
kvalitet i återvändandeprocessen
genom internationell projektverksamhet.
Ökat svenskt bidrag på migrationsområdet i arbetet gentemot
uppfyllandet av Agenda 2030
och det globala ramverk för säker, ordnad och reguljär migration (GCM).
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Fördjupa det internationella samarbetet mellan medlemsstaterna på
återvändandeområdet
genom erfarenhetsutbyte och projektsamarbeten

Migrationsverket har i uppdrag att fördjupa det europeiska och internationella samarbetet. I uppfyllande
av detta uppdrag har myndigheten bl.a. engagerat sig
och samarbetat med medlemsstater på återvändandeområdet och där eftersökt effektivitetsvinster samt
kostnadsfördelar.

1. Fortsatt deltagande i ERRINsamarbetet med representation i arbetsgrupper som har potential att bidra till förbättringar på återvändande- och återintegreringsområdet.
2. Fortsatt deltagande i EMN REG
med representation i aktiveter som
har potential att bidra till förbättringar på återvändande och återintegreringsområdet
3. Utarbeta en rutin för att säkerställa att myndigheten deltar och är
informerad om planerade och pågående internationella initiativ som
har potential att bidra till ett effektivare återvändandearbete.
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1-2 Löpande

3. Q4 2021

1 MS/IS, MGU/EIU,
NOA/EÅS, DUA

2. MS/IS

Fördjupat europeiskt och internationellt samarbete på återvändandeområdet och bättre möjlighet att följa upp och delta i initiativ framtagna i andra medlemsstater.

3. MS/IS, MGU/EIU,
NOA/EÅS, DUA

Effektivare process för informationsinhämtning samt erfarenhetsutbyte på initiativ som bedrevs av andra EU MS.

Fördjupa samarbetet
med Frontex
Från redovisning av
uppdrag 3.6 i regleringsbrevet 2020 om
självmant återvändande
(1.1.1.2-2020-14709)

Frontex, europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån,
kan bistå medlemsländerna genom olika insatser,
bland annat arrangerade flyg, identifiering av personer som ska återvända samt utbildning inom olika
områden (både självmant och på tvång).
Mot bakgrund av det utökade mandatet kommer delar
av ERRIN-programmet successivt att övertas av
Frontex fram till juli 2022 vilket utökar Frontex tjänster bl.a. med reintegreringstöd. Frivilligt återvändande är nytt för Frontex och det är därför viktigt att
Migrationsverket är delaktigt vad gäller samarbetet i
syfte att utöva inflytande, utifrån verkets behov, på
hur aktiviteter inom frivilligt återvändande utformas.
Migrationsverket bokar i viss utsträckning resor med
reguljärt flyg genom Frontex bokningssystem FAR
och har även genomfört arrangerade flyg tillsammans
med Frontex.

1. Inventera de tjänster och utbildningar som Frontex erbjuder för att
öka det självmana återvändandet,
som exempelvis:








olika tekniska/digitala
plattformar
utöka antalet resebokningar i FAR
arrangerade flyg till destinationer där reguljärt flyg
i dagsläget inte kan användas
transiteringsassistans
ta del av och utvärdera
analyser och rapporter i
större utsträckning än
idag

2. Genomföra delegationsbesök i
syfte att fastställa identitet och medborgarskap.
3. Delta i relevanta nätverk och
workshops där frågor rörande frivilligt återvändande diskuteras, framförallt Pre-departure assistance
network (PRAN) och Post-arrival/Post-return network (PPR).
4. Delta i pilotprojekt rörande
Frontex framtida reintegreringsmodell.
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1. Q2 2021

1. NOA/EÅS, MS/IS

2. Vid behov

2. NOA/EÅS

3. 2021/2022

3. MS/IS, NOA/EÅS

4. 2021

4. MS/IS

Minskade kostnader för resor för
av- och utvisade (anslag 1:7).
Ökad effektivitet och flexibilitet
för bokning av återvändanderesor.
Utökade förutsättningar att verkställa beslut till destinationer där
det inte går eller är svårt att boka
resa med reguljärt flyg.
Utökad resebokningskapacitet
med hjälp av exempelvis tranisteringsassistans vid viktiga
transitländer/orter.
Större insyn i, inflytande och påverkan på Frontex arbete med
frivilligt återvändande.

Återetableringsstöd
(PoP-råd/processforum
asyl)

Enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar får Migrationsverket, efter
ansökan, besluta om bidrag till en utlänning som efter
ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd ska återvända självmant till ett land där utlänningen p.g.a.
svåra motsättningar har mycket begränsade förutsättningar för återetablering.
Myndigheten äger bedömningen om vilka länder
detta handlar om och har en upprättad lista över vilka
länder som ska omfattas. Dagens lista över länder är
från år 2013.
Det svenska återetableringsstödet är högre än vad övriga medlemsstater erbjuder till personer som återvänder enligt beslut.

1. Genomföra analys av kommande
uppföljningsrapporter baserade på
intervjuer gjorda med personer som
återvänt från Sverige (Delmi och
IOM).
2. Genomför översyn av länder där
det finns mycket begränsade möjligheter för återetablering för den
som återvänder.

1. Q3 2021

1. DUA

2. Q1 2021

2. NOA, RA

3. Q1 2022

3. RA, NOA/EÅS

4. Q4 2021

4. MS/IS, NOA/EÅS

Fler personer får möjlighet att
erhålla stöd i samband med återvändande.
Eventuellt ökade kostnader för
utbetalning av återetableringsstöd och ökad administration.
Cash card-systemet eller andra
alternativa utbetalningssätt
skulle både minska det administrativa arbetet och kostnaderna
för utbetalning av stödet.

3. Eventuell hemställan till regeringen om att revidera ÅES-förordningen utifrån kriterierna att erhålla
stödet och/eller harmonisera bidragsnivåerna med övriga medlemsstater avhängigt resultatet av
bedömningen i punkt 2 ovan.
4. Klargöra möjlighet till deltagande i ERRIN-projekt cash card
för utbetalning av återetableringsstöd och utreda andra alternativa utbetalningssätt.

ERRIN
ERSO

ERRIN - European Return and Reintegration
Network, är ett EU-program som syftar till att stärka,
underlätta och effektivisera återvändandearbetet
bland annat genom att erbjuda individuellt reintegreringsstöd. För Sveriges del gäller det personer som
återvänder till Afghanistan, Irak, Pakistan, Nigeria,
Marocko, Somalia/Somaliland.
ERSO - European Reintegration Support Organizations ligger inom ramen för ERRIN-programmet och
gäller reintegreringsstöd till länder med mindre ärendemängd än de som ingår i ERRIN.

1. Utreda huruvida kvaliteten i samtal om återvändande ökar om möjligheten till stöd via ERRIN ges till
fler nationaliteter.
2. Klargöra deltagande i ERSO.
3. Genomgång av informationsmaterialet till sökande angående
ERRIN samt se över när i processen
informationen ska lämnas ut.
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1. Q2 2021
2. Q2 2021
3. Q2 2021

1. DUA/Processnätverk Återvändande, NOA/EÅS
2. DUA, MS/IS.
3. DUA/PNV ÅV

Fler personer får möjlighet att
erhålla stöd i samband med återvändande.
Verket drar fördel av tillgänglig
EU-finansiering.

