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Dnr 1.3.3-2021-4569 

Stockholm, 29 mars 2021  

Asylrättscentrums remissvar avseende 

Migrationsverkets utkast på föreskrifter med 

förteckning över säkra ursprungsländer och 

tillhörande konsekvensutredning (1.3.3-2021-4569) 

 

Om Asylrättscentrum 

1. Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar) verkar 

sedan år 1991 för en rättssäker och konventionsenlig migrationsprocess. Detta gör 

vi genom att bland annat driva processer i nationella och internationell fora samt 

analysera och granska nationell och internationell praxis och lag. Våra jurister 

kommer till stor del från tidigare arbete på Migrationsöverdomstolen, 

migrationsdomstolarna, Migrationsverket och från advokatbyråer. 

 

2. Asylrättscentrum har under en längre tid följt frågan om upprättande av en 

förteckning över säkra ursprungsländer. Vi har bland annat publicerat analysen 

”Kan Sverige säkra rättssäkerheten i en lista över säkra ursprungsländer”1 och svarat 

på remissen på DS 2020:2 angående uppenbart ogrundade asylansökningar och 

förteckning över säkra ursprungsländer2. 

 
 

 
1 Analysen finns tillgänglig här: https://sweref.org/kan-sverige-sakra-rattssakerheten-i-en-lista-over-
sakra-ursprungslander/.  
2 Remissvaret finns tillgängligt här: 
https://www.regeringen.se/4959aa/contentassets/1900ae1cd73d4123be4dbeaa79e2801b/asylrattscen
trum.pdf 
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Kommentarer på den föreslagna förteckningen över säkra ursprungsländer 

3. Asylrättscentrum noterar att relativt få länder (åtta) föreslås föras upp på 

förteckningen över säkra ursprungsländer enligt det nu remitterade förslaget. 

Asylrättscentrum har i remissvaret över DS 2020:2 förespråkat en kort förteckning 

över säkra ursprungsländer och ställer oss positiva till att detta även verkar vara 

Migrationsverkets utgångspunkt.  

 

4. Eventuella effektivitetsvinster med användande av konceptet med säkra 

ursprungsländer blir enligt vår bedömning mest framträdande i förhållande till 

ursprungsländer varifrån många asylsökande kommer. Det framstår därför som mest 

ändamålsenligt att i första hand ta upp sådana länder på en eventuell förteckning. Vi 

ser problem ur ett rättssäkerhetsperspektiv om länder som är ovanliga i 

asylsammanhang tas upp på den föreslagna förteckningen. Trots att avslagsfrekvens 

kan vara en indikator när det gäller ett lands säkerhetsnivå, är det dock enligt vår 

mening av vikt att inte per automatik sätta likhetstecken mellan en hög 

avslagsfrekvens och avsaknad av kränkningar av mänskliga rättigheter i ett land. 

 

5. För att ett land ska kunna föras upp på en nationell förteckning över säkra 

ursprungsländer krävs det att situationen i landet i fråga uppfyller de kriterier som 

uppställs i det omarbetade asylprocedurdirektivet3 och i motsvarande föreslagen 

reglering i utlänningslagen. Det är svårt att lämna ingående kommentarer angående 

hur väl de föreslagna länderna uppfyller dessa kriterier utan tillgång till de särskilda 

landrapporter/sammanställningar som enligt Migrationsverkets information till den 

aktuella remissen ska upprättas senare av verket avseende länderna i förteckningen 

över säkra ursprungsländer.    

 

6. Asylrättscentrum noterar att det förmodligen är få eller inga remissinstanser som 

inför besvarande av denna remiss själva har möjlighet att göra mer ingående analys 

gällande hur varje enskilt land förhåller sig till kriterierna i asylprocedurdirektivet. 

Det vore därför önskvärt att Migrationsverket delar med sig av skälen till varför de 

föreslagna åtta länderna finns med på listan och låter remissinstanserna yttra sig över 

dessa innan bestämmelserna träder i kraft. 

 

7. För att få en allmän uppfattning av hur väl de föreslagna s.k. säkra 

ursprungsländerna kan förväntas uppfylla relevanta kriterier anser vi att det är av 

intresse att jämföra förteckningen med förteckningar andra europeiska länder har 

 
3 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 
om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning). 
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upprättat. I denna del har information hämtats från landrapporter från the Asylum 

Information Database (AIDA).4 
 

8. Av ovan nämnda landrapporter framgår att av de knappt 15 europeiska länder som 

under år 2019 hade upprättat nationella förteckningar över säkra ursprungsländer 

förekom länderna Bosnien-Hercegovina, Albanien, Kosovo, Nordmakedonien och 

Serbien på flertalet av dessa. Ovan nämnda länder förekom på tio eller fler 

nationella förteckningar över säkra ursprungsländer.  Betydligt färre europeiska 

länder, 5 länder, hade upptagit Mongoliet på den nationella förteckningen över säkra 

ursprungsländer.  

 

9. De ursprungsländer som ur ett europeiskt perspektiv överraskar mest på 

Migrationsverkets föreslagna förteckning är Chile och USA. Endast ett annat 

europeiskt land, Malta, har upptagit Chile på sin nationella förteckning över säkra 

ursprungsländer.5 USA förekommer på tre andra europeiska länders förteckningar. 

Förslaget på att föra upp USA på förteckningen över säkra ursprungsländer ser vi 

som problematiskt bl.a. utifrån att dödsstraff tillämpas i landet. Här kan noteras att 

Ungern, som är ett av de länder som har uppfört USA på sin förteckning över säkra 

ursprungsländer, endast anser att de delstater där inte dödsstraff tillämpas kan anses 

som säkra.6 Eftersom såväl lagstiftaren som Migrationsverket har fastslagit att länder 

endast kan tas upp på förteckningen över säkra ursprungsländer om hela landet 

bedöms uppfylla relevanta kriterier - en uppfattning Asylrättscentrum delar-   skulle 

en lösning likt den Ungern har valt inte kunna aktualiseras i Sverige. Det torde i och 

för sig – mot bakgrund av det absoluta förbudet mot refoulement – vara otänkbart 

att ett beslut om omedelbar verkställighet fattas för en person som riskerar 

dödsstraff. Frågan om ett land där dödsstraff verkställs över huvud taget kan vara 

föremål för att tas med på en förteckning över säkra länder är dock principiellt 

viktig. 

 

10. Vår bedömning är att Migrationsverkets landrapporter avseende de länder som nu 

bedöms vara aktuella på listan över säkra ursprungsländer kommer vara mycket 

viktiga instrument för förståelsen av varför ett visst land uppfyller kriterierna för att 

vara ett säkert ursprungsland. Detta gäller inte minst för de länder som ur ett 

europeiskt perspektiv är mindre vanligt förekommande på sådana listor. Vi anser 

 
4 Samtliga landrapporter finns tillgängliga här: https://asylumineurope.org/reports/.  
 
5 AIDA Country Report: Malta. 2019 update s. 47. https://asylumineurope.org/wp-
content/uploads/2020/04/report-download_aida_mt_2019update.pdf.  
 
6 AIDA Country Report: Hungary. 2019 update s 64. https://asylumineurope.org/wp-
content/uploads/2020/06/report-download_aida_hu_2019update.pdf.  
 

https://asylumineurope.org/reports/
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2020/04/report-download_aida_mt_2019update.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2020/04/report-download_aida_mt_2019update.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2020/06/report-download_aida_hu_2019update.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2020/06/report-download_aida_hu_2019update.pdf
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även att landrapporter med tydliga ställningstaganden kring varför ett visst land 

uppfyller kriterierna för att anses vara ett säkert är viktigt för att möjliggöra att 

asylsökande har möjlighet att motbevisa presumtionen i sitt enskilda fall. Denna 

fråga kommer att beröras mer nedan. 

 

11. För det fall Migrationsverket anser att de aviserade landrapporterna skulle lämpa sig 

för ett remissförfarande mottar Asylrättscentrum gärna en sådan remiss. Ett sådant 

remissförfarande bör enligt vår mening vara transparent och eftersträva att inhämta 

synpunkter från ett brett urval av relevanta aktörer. 

Kommentarer på Migrationsverkets konsekvensanalys 

12. När det gäller den del av analysen som behandlar behovet av översyn av 

förteckningen (avsnitt 2.2.) ser vi positivt på att det understryks att förändringar i 

förteckningen kan komma att behöva ske med mycket kort varsel exempelvis om 

säkerhetssituationen förändras i ett land. Vi ser det som mycket viktigt att 

Migrationsverket upprättar tydliga interna riktlinjer som säkerställer att så också sker 

i praktiken. 

 

13. För att en tillämpning av omedelbar verkställighet för asylsökande från s.k. säkra 

ursprungsländer ska vara rättssäker och garantera principen om non-refoulement 

krävs enligt vår mening att ett omfattande utredningsansvar läggs på den beslutande 

myndigheten. Vi ser det som positivt att Migrationsverket har som ambition att ge 

sökanden från länder som ingår i förteckningen tydlig, enhetlig och transparent 

information om processen i ett tidigt skede (avsnitt 2.3). Vi ser dock att även 

ytterligare skyddsmekanismer, inte minst för personer i behov av särskilda 

förfarandegarantier, kan behöva införas. Asylrättscentrum framförde i remissvaret 

över DS 2020:2 att vår uppfattning är att det omarbetade asylprocedurdirektivets 

bestämmelser om skydd för personer i behov av särskilda förfarandegarantier bör 

införlivas i svensk rätt. Detta bland annat eftersom det finns en skyldighet enligt det 

omarbetade asylprocedurdirektivet att identifiera personer i behov av särskilda 

förfarandegarantier och, i de fall det krävs, inte tillämpa påskyndande förfaranden 

för denna grupp.7 Även om vårt förslag inte verkar leda till lagstiftning i nuläget vill 

vi framföra vikten av att Migrationsverket noga beaktar det omarbetade 

asylprocedurdirektivets bestämmelser i sin handläggning. Detta blir särskilt viktigt i 

påskyndade förfaranden. 

 

 
7 Asylrättscentrums remissvar över DS 2020:2 s. 11 f. 
https://www.regeringen.se/4959aa/contentassets/1900ae1cd73d4123be4dbeaa79e2801b/asylrattscen
trum.pdf 
 
 

https://www.regeringen.se/4959aa/contentassets/1900ae1cd73d4123be4dbeaa79e2801b/asylrattscentrum.pdf
https://www.regeringen.se/4959aa/contentassets/1900ae1cd73d4123be4dbeaa79e2801b/asylrattscentrum.pdf
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14. En viktig åtgärd för att öka rättssäkerheten för personer från s.k. säkra 

ursprungsländer är enligt vår mening att presumera att behov av offentligt biträde 

finns i dessa ärenden. Vi befarar att den enskilde i många fall kan få mycket svårt att 

motbevisa presumtionen om att hemlandet är säkert för just honom eller henne utan 

tillgång till rättshjälp. Vi delar därför inte Migrationsverkets ställningstagande om att 

behov av offentligt biträde i huvudsak inte ska bedömas finnas för personer från 

säkra ursprungsländer (avsnitt 2.5). Om offentliga biträden endast undantagsvis 

förordnas för denna grupp asylsökande framstår behovet av en omfattande, och i 

interna riktlinjer detaljerat beskriven, utredningsskyldighet vid handläggning av 

sådana ärenden som ännu mer angelägen. Vi ser det också som mycket viktigt att 

asylsökande från s.k. säkra ursprungsländer får tydlig information om vad som i just 

deras enskilda fall kan krävas för att bryta presumtionen om att landet i fråga är 

säkert. 

 
15. Enligt den ordning som rådde i Sverige före EU-domstolens dom i mål C-404/17 

(A mot Migrationsverket) var det enligt vår erfarenhet inte ovanligt att exempelvis 

HBTQI-personer undantogs från den påskyndade processen trots att de kom från 

ett ursprungsland som generellt sett ansågs tillförsäkra medborgarna ett godtagbart 

myndighetsskydd. Det förekom också att individens ansökan fortsatt handlades 

inom den påskyndande processen, men att hen då oftast fick ett offentligt biträde 

förordnat för sig. Asylrättscentrum befarar att denna viktiga rättssäkerhetsgaranti 

helt kan komma att gå förlorad om den enskildes hemland har uppförts på listan 

över säkra ursprungsländer. 

 

16. Slutligen noteras Migrationsverkets slutsatser i avsnitten 2.4 och 2.6 om återgång till 

tidigare läge och kostnadsmässiga konsekvenser. Asylrättscentrum tolkar 

Migrationsverkets slutsatser i dessa delar som att det är oklart om några större 

effektivitetsvinster i Migrationsverkets handläggning kommer att göras när 

förteckningen över säkra ursprungsländer upprättas, bl.a. mot bakgrund bl.a. av EU-

domstolens dom i mål nr C-181/16 (Gnandi) och på grund av att Migrationsverkets 

handläggningstider i dessa ärenden redan är så korta. Mot bakgrund av 

Migrationsverkets konstaterande att den förväntade ökningen av antalet asylsökande 

från s.k. säkra länder uteblev efter EU-domstolens dom i mål nr C-404/17 (A mot 

Migrationsverket) kan det också ifrågasättas om förslaget att införa en förteckning 

över säkra ursprungsländer kommer att leda till en minskning av s.k. uppenbart 

ogrundade asylansökningar. Om de effektivitetsvinster som kan uppnås med 

införandet av en förteckning av säkra ursprungsländer förväntas bli marginella kan 

det ifrågasättas om de rättssäkerhetsinskränkningar förslaget kan innebära är 

befogade. Detta bör enligt vår mening beaktas både i förhållande till hur många 

länder som förs upp på förteckningen och när det gäller den praktiska användningen 

av påskyndade förfaranden. 
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Detta remissvar har beretts av juristerna Sara Jonsson och Linnea Midtsian.  

 

 

Datum som ovan,  

 

 

 

Martin Nyman 

tf. chefsjurist 


