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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 februari 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om 

varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (Ds 2016:3).  

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet har i stort ingen erinran mot förslaget, men vill särskilt framhålla 

följande synpunkter. 

 

Synpunkter 

 

En uppmaning att återvända före ett beslut om avvisning eller utvisning 
 

Advokatsamfundet har i sak ingen erinran mot de föreslagna ändringarna i 8 kap. 

utlänningslagen (2005:716), UtlL, beträffande skyldigheten för Polismyndigheten eller 

Migrationsverket att innan beslut om avvisning eller utvisning meddelas, först uppmana 

en utlänning med tillstånd i en annan EU-stat att återvända dit. I den föreslagna lydelsen 

till 8 kap. 6 a § andra stycket 5 p. UtlL anges dock att en uppmaning inte behöver lämnas 

för det fall ”det är sannolikt att utlänningen inte skulle följa uppmaningen”.  
 

Advokatsamfundet noterar att det i promemorian (s. 24) anges att de beslutande 

myndigheterna på olika sätt kan ha kännedom om omständigheter, som gör det sannolikt 

att utlänningen inte skulle följa en uppmaning att resa hem frivilligt. Exemplen som 

lämnas i detta avsnitt är vad utlänningen själv har uttalat eller genom hur utlänningen har 
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respekterat tidigare beslut. I denna del vill Advokatsamfundet framhålla att utlänningen, 

särskilt i fråga om skyddsbehövande, ofta svarar nekande på frågan om man vill eller kan 

lämna Sverige. Sett i ljuset av att utlänningen i en sådan situation inte sällan befinner sig i 

ett mycket utsatt läge är det Advokatsamfundets uppfattning att ett nekande svar på frågan 

om viljan/möjligheten att lämna Sverige bör beaktas med stor försiktighet, och inte anses 

medföra att det är sannolikt att utlänningen inte följer en uppmaning att åka till den andra 

EU-staten. 

 

Tydligare regler om frivillig avresa och återreseförbud 
 

Den föreslagna ändringen medför att ett återreseförbud kan meddelas för det fall 

utlänningen inte har lämnat landet i enlighet med beslutet om avvisning eller utvisning. 

Syftet med ändringen är, såvitt promemorian får förstås, att motverka att utlänningar efter 

ett beslut om avvisning eller utvisning åker till ett annat EU-land. Den föreslagna lydelsen 

riskerar emellertid att omfatta även situationen när en utlänning frivilligt lämnar unionen, 

men åker till ett annat tredjeland än vad som framgår av avvisnings-/utvisningsbeslutet. 

Det saknas enligt Advokatsamfundets mening anledning att i en sådan situation meddela 

ett återreseförbud.  

 

Övrigt 
 

Advokatsamfundet noterar avslutningsvis att de tillfälliga ändringar av utlänningslagen, 

som förväntas träda i kraft den 20 juli 2016 (prop. 2015/16:174), inte förefaller ha 

beaktats i den nu aktuella promemorian. Exempelvis har i promemorian (avsnitt 5.2 

Personkretsen) angetts att övriga skyddsbehövande som regel beviljas permanent 

uppehållstillstånd, vilket inte kommer vara fallet om de föreslagna ändringarna i 

utlänningslagen träder i kraft. Det finns enligt Advokatsamfundets mening anledning att 

beakta de eventuella kommande ändringarna i utlänningslagen. 
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