
 

 

 

 

FÖRVAR  
Av: Cecilia Alpin och Arvid Skagerlid 

December 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning  
1 Inledning s. 2 

1.1 Förvar s. 2 
1.2 Innehållet i rapporten s. 3 
1.3 Något kort om genomgången av regelverken s. 3 
1.4 Metod och källor s. 3 

2 Svensk rätt s. 5 
2.1 Rättsliga grunder för förvar s. 5 
2.2 Barn i förvar s. 9 
2.3 Behovsprincipen och proportionalitetsprincipen s. 10 
2.4 Annan svensk rätt som reglerar förvar s. 11 

3 EU-rätt s. 11 
3.1 Allmänt om EU-rätt s.11 
3.2 EU-stadgan s. 12 
3.3 Mottagandedirektivet s. 12 
3.4 Återvändandedirektivet s. 13 
3.5 Dublinförordningen s. 14 

4 Internationella konventioner s. 14 
4.1 Tortyrkonventionen s. 14 
4.2 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter s. 15 

5 Europakonventionen s. 15 
6 Problemområden s. 16 

6.1 Uppsikt som alternativ till förvar s. 17 
6.2 Tiden för förvar s. 20 
6.3 Omprövning av förvarsbeslut s. 20 
6.4 Rättshjälp s. 22 
6.5 Tillgång till vård s. 22 
6.6 Avskiljande och placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest s. 24 

5 Sammanfattande slutsatser s. 33 

6 Källförteckning s. 36 

 

 

 

 

 

1 



 

1 Inledning  
 

1.1 Förvar 

 

Förvar är ett fysiskt frihetsberövande som innebär att en person utan svenskt medborgarskap             

eller rätt att vistas i Sverige låses in på en anläggning i Migrationsverkets regi. Beslutet att en                 

person ska tas i förvar fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten eller domstol enligt 10             

kap 12-17 §§ Utlänningslagen. En person som är tagen i förvar får inte lämna boendet och får                 

endast ta emot besök i sådan utsträckning att det inte stör verksamheten. De rättsliga              

grunderna för att ta någon i förvar behandlas närmare under avsnitt 2.1 men det övergripande               

syftet med att ta en person i förvar är att undvika att personen avviker från myndigheternas                

kontroll. I maj 2019 fanns 502 förvarsplatser fördelade på sex stycken anläggningar; Åstorp,             

Kållered, Märsta, Flen, Ljungbyhed och Gävle. Migrationsverket planerar för ett nytt förvar i             

norra Sverige. Under perioden januari-oktober 2018 togs 3517 personer i förvar.          1

Migrationsverket och Polismyndigheten har gjort bedömningen att behovet av förvarsplatser          

år 2019/2020 är 865-935 platser. Orsaken till detta är enligt Migrationsverket dels att fler              

personer får avvisnings- eller utvisningsbeslut som en följd av att det var så många som sökte                

asyl under 2015, dels att polisen ökat sina inre gränskontroller. Rätten till frihet är en               2

grundläggande rättighet och förvar är ett undantag från denna. Mot bakgrund av att förvar är               

ett frihetsberövanden och således den mest ingripande tvångsåtgärd staten kan vidta är det av              

stor vikt att förfarandet är proportionerligt och rättssäkert. Det är även viktigt att beakta att de                

som tas i förvar befinner sig utanför sitt hemland och oftast har begränsad förståelse för såväl                

det svenska språket som för svensk myndighetsutövning och rättsskipning. Således är de i en              

särskilt utsatt situation. 

 

 

 

 

 

1 JO, dnr 6665-2018, s. 2. 
2https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-05-04-U
tbyggnaden-av-forvarsplatser-pagar---i-Flen-oppnas-nya-platser-i-maj.html. 
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1.2 Innehållet i rapporten  

 

Uppdraget vi gavs var att sammanfatta de regelverk som rör förvar i en svensk kontext samt                

belysa problemområden. Vi har tolkat detta som att det innefattar både problem med             

tillämpning av existerande regelverk och problem med regelverken i sig. Vi kommer inte att              

redogöra för alla bestämmelser som har med förvar att göra utan avgränsat arbetet till de               

bestämmelser som är relevanta för de problemområden som vi tar upp. Rapporten inleds med              

en genomgång av de rättsliga grunderna för att ta någon i förvar, följt av en genomgång av de                  

internationella och nationella regelverken som aktualiseras då någon tas i förvar.           

Efterföljande avsnitt ägnas åt en genomgång av de problemområden vi identifierat gällande            

förvar - både avseende nuvarande lagstiftning och tillämpning. Syftet med rapporten är att             

den ska ge överskådlig information om reglering rörande förvar och de problem som             

föreligger i en svensk kontext.  

 

 

1.3 Något kort om genomgången av regelverken 

 

Vi har valt att presentera först de nationella svenska reglerna för att sedan gå in på de                 

överordnade reglerna inom EU-rätten och folkrätten. Denna ordning har vi valt för att läsaren              

med kunskapen om de svenska reglerna som grund bättre ska kunna förstå relevansen av de               

EU-rättsliga och folkrättsliga regler vi tar upp. Det är dock viktigt att påpeka att EU-rätten               

enligt principen om EU-rättens företräde står över nationella svenska regler i regelhierarkin            

medan folkrätten står över både nationell svensk rätt och EU-rätt. När vi redogjort för såväl               

svensk som internationellt rätt kommer vi sedan utifrån denna kunskap analysera och kritisera             

de nationella svenska reglerna och deras tillämpning. 

 

 

1.4 Metod och källor  

 

Vid författandet av rapporten har vi först gått igenom de primära rättskällor som reglerar              

förvar. I detta fall Utlänningslagen (UtlL), Utlänningsförordningen (UtlF), Lagen om särskild           

utlänningskontroll (LSU), Mottagandedirektivet 2013/33/EU, Återvändandedirektivet     
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(2008/115/EG) och Dublinförordningen (604/2013), Europeiska konventionen om de        

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) samt FN:s konvention mot           

tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning          

(Tortyrkonventionen) och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Vi          

har letat efter föreskrifter från Migrationsverket och Polismyndigheten som kan vara aktuella            

för vår rapport men inte funnit något. 

För att tolka innebörden av gällande rätt har vi studerat förarbeten till            

Utlänningslagen, UNHCR:s riktlinjer, rapporter från FN:s kommitté mot tortyr och FN:s           

kommitté för mänskliga rättigheter samt praxis från Migrationsöverdomstolen (Miöd),         

EU-domstolen och Europadomstolen (ED).   3

Vi har tagit del av granskningar och rapporter gjorda av Justitieombudsmannen (JO),            

Röda Korset, FN:s kommitté mot tortyr och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Mot             

bakgrund av vad dessa organ uttryck om svenskt förvarstagande har vi utrönt en rad              

problemområden vilka ligger till grund för de problemformuleringar som återfinns i denna            

rapport. Även praxis från ED har i detta avseende varit vägledande.  

Migrationsverkets utger rättsliga ställningstagande. Dessa är inte rättsligt bindande         

och ska inte ses som en rättskälla. Man kan dock säga att de har en slags “informell status” då                   

de redogör för hur Migrationsverket tolkar rättslig reglering och dess handläggare i princip är              

bundna att besluta i enlighet med ställningstagandena. I JO:s ärenden nämns ibland            4

Migrationsverkets instruktioner. Instruktionerna är interna dokument och vi har inte haft           

tillgång till dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vid genomgången av Europadomstolens och EU-domstolens praxis har vi använt oss av Europadomstolens så 
kallade factsheet angående förvar och Handbok om europeisk rätt rörande asyl, gränser och invandring där 
relevant reglering och praxis från såväl EU och EU-domstolen som EKMR och Europadomstolen presenteras. 
4Thorburn Stern, Migrationsrätt. Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i asylärenden, s. 65. 
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2 Svensk rätt  
 

2.1 Rättsliga grunder för förvar  

 

I följande avsnitt redogörs de rättsliga grunderna för att ta en person i förvar. Det finns fyra                 

olika grunder för förvarstagandet; identitetsförvar, utredningsförvar, sannolikhetsförvar och        

verkställighetsförvar. Dessa definitioner förekommer inte i lagtext men likväl i förarbeten,           

praxis och doktrin. Den högsta tillåtna längden på förvarstiden varierar beroende på grunden             

till förvarsbeslutet.  

 

En utlänning över 18 år får enligt 10 kap 1 § UtlL tas i förvar om:   5

 

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 utlänningens rätt att få resa in i eller                 

vistas i Sverige inte kan bedömas ändå (10 kap 1 § 1 st), 

2. det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att stanna i Sverige ska               

kunna genomföras (10 kap 1 § 2 st 1 p), 

3. det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas och om det annars              

finns en risk att utlänningen bedriver brottslig verksamhet i Sverige, avviker, håller            

sig undan eller på annat sätt hindrar verkställigheten eller (10 kap 1 § 2 st 2 p och 10                   

kap 1 § 3 st), 

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

avvisning eller utvisning och om det annars finns en risk att utlänningen bedriver             

brottslig verksamhet i Sverige, avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar             

verkställigheten (10 kap 1 § 2 st 3 p och 10 kap 1 § 3 st). 

 

 

 

5 Bestämmelsen är omskriven av pedagogiska skäl. Inom parentes finns laghänvisningar.  
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2.1.1 Identitetsförvar  

Första punkten ovan rör identitetsförvar. En person får inte tas i förvar enbart på grund av att                 

utlänningen saknar identifikationshandling. Personen kan göra sin identitet sannolik på andra           

sätt, exempelvis genom muntliga uppgifter. Förvaret får pågå under max två veckor enligt 10              

kap 4 § 3 stycket UtlL. Om synnerliga skäl föreligger kan förvaret ske i mer än två veckor.                  

Övre maxgräns saknas. Beslut att kvarhålla någon i förvar ska tas senast två veckor från det                

att förvaret verkställs enligt 10 kap 9 § UtlL.  

 

2.1.2 Utredningsförvar  

Andra punkten ovan rör utredningsförvar. En person får hållas i förvar på denna grund under               

max 48 timmar enligt 10 kap 4 § 1 stycket UtlL.  

 

2.1.3 Sannolikhetsförvar 

Tredje punkten ovan rör sannolikhetsförvar. Förvaret får pågå under max två veckor enligt 10              

kap 4 § 3 stycket UtlL. Om synnerliga skäl föreligger kan förvaret pågå i mer än två veckor.                  

Övre maxgräns saknas. Beslut att kvarhålla någon i förvar ska tas senast två veckor från det                

att förvaret verkställs enligt 10 kap 9 § UtlL. I artikel 15.1 i Återvändandedirektivet (avsnitt               

3.3) stadgas att medlemsstaterna endast får förvarsta personer som är föremål för förfaranden             

för återvändande, för att förbereda återvändandet och/eller för att genomföra avlägsnandet,           

särskilt när det finns risk för avvikande eller utlänningen håller sig undan eller förhindrar              

förberedelserna inför återvändandet eller avlägsnandet. Mot bakgrund av detta har det funnits            

anledning att ifrågasätta om sannolikhetsförvar är förenligt med EU-rätten, eftersom          

förvarstagandet enligt denna grund sker innan ett formellt beslut om förvar är taget.             

Migrationsdomstolen hänvisar i MIG 2020:2 till EU-kommissionens “Handbok om         

återvändande” (avsnitt 3.1) som klargör att en person kan vara “föremål för återvändande”             

även innan ett formellt beslut om återvändande fattats. Vidare går det att ifrågasätta om risken               

för att utlänningen bedriver brottslig verksamhet ska kunna läggas till grund för bedömning             

rörande sannolikhets-, och verkställighetsförvar. Enligt artikel 15.1 i Återvändandedirektivet         

ska hänsyn tas “särskilt till” risken för avvikande, undanhållande eller förhindrande av            
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förberedelser. I de svenska förarbetena sades att skrivelsen “särskilt när” visar på att             

uppräkningen är vägledande och att andra faktorer därför kan tas med i bedömningen.   6

 

2.1.4 Verkställighetsförvar  

Fjärde punkten ovan rör verkställighetsförvar, det vill säga förvar i väntan på verkställighet             

av avvisning eller utvisning. Förvarstagande på denna grund får pågå under max två månader,              

om synnerliga skäl föreligger får förvaret pågå under tre månader och om verkställigheten av              

avvisnings- eller utvisningsbeslutet sannolikt kommer ta längre tid på grund av bristande            

samarbete från utlänningen eller på grund av att det tar tid att införskaffa handlingar kan               

förvarsperioden uppgå till tolv månader enligt 10 kap 4 § 2 stycket UtlL. Dessa tidsgränser               

gäller inte om utlänningen utvisas på grund av brott enligt samma lagrum. Omprövning av              

beslutet ska tas senast två månader efter det att utlänningen satts i förvar enligt 10 kap 9 §                  

UtlL. Vid bedömningen av om det föreligger synnerliga skäl för att förvaret ska få pågå mer                

än två månader är tiden som personen redan suttit i förvar av vikt. MIG 2014:15 rörde en                 7

person som suttit i förvar i fem år och åtta månader. Personen hade inte medverkat till                

fastställande av identitet, motsatte sig utvisning och bedömdes vara fortsatt brottsbenägen.           

Utvisningen hade inte kunnat verkställa till följd av havererade myndighetskontakter mellan           

Sverige och mottagarlandet. Det bedömdes vara svårt att vidta nya åtgärder. Mot bakgrund av              

detta samt den långa tiden förvaret pågått beslutade MiöD att det var högst oklart när och om                 

avvisningen skulle verkställas. Därför var det heller inte proportionerligt att hålla personen i             

fråga i förvar.  

 

2.1.5 Risk för avvikande 

I bedömningen av om en person ska tas i sannolikhets- eller verkställighetsförvar ska risken              

för avvikande bedömas. I förarbetena sägs angående rekvisitet “risk” att begreppet är            

väletablerat i annan lagstiftning, exempelvis inom processrätten. Praxis och uttalande          

gällande riskrekvisitet i annan lagstiftning kan vara vägledande vid bedömningen av risk i             

6 Prop. 2011/12:60 s. 70.  
7 Prop. 2011/12:60 s. 76.  
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detta sammanhang. Vid bedömning av avvikande får hänsyn endast ta till följande aspekter             8

som uppräknas i 1 kap 15 § UtlL: 

● huruvida personen tidigare har hållit sig undan, 

● om personen uppgett att hen inte har för avsikt att lämna landet efter ett beslut om                

avvisning eller utvisning, 

● om personen uppträtt under någon identitet som varit felaktig, 

● om personen inte har medverkat till att klarlägga sin identitet och därigenom försvårat             

prövningen av ansökan om uppehållstillstånd, 

● om personen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit väsentlig          

information, 

● om personen tidigare har överträtt ett meddelat återreseförbud, 

● om personen har dömts för brott som kan leda till fängelse eller, 

● har utvisats av allmän domstol pga. brott.  

 

Denna uppräkning är uttömmande och innebär att andra omständigheter inte får tas i             

beaktning. I förarbetena bedömdes denna bestämmelse tillsammans med det nya          

riskrekvisitet bidra till ökad förutsebarheten och rättssäkerheten genom stramare, tydligare          

och bättre preciserad reglering.   9

 

 

2.1.6 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 25/2015  

Enligt Migrationsverkets rättsliga ställningstagande måste det vid beslut om         

verkställighetsförvar finnas faktiska möjligheter att verkställa avlägsnandet. Alltså måste en          10

bedömning av detta ske innan eller i samband med att beslut om förvarstagande fattas.              

Faktorer att ta hänsyn till vid en sådan bedömning är enligt Migrationsverkets rättsliga             

ställningstagande bl.a. inom vilken tid verkställighet ska ske, huruvida det går att få fram              

resehandlingar och om det finns praktiska möjligheter att genomföra verkställigheten av           

beslutet. Vidare måste Migrationsverkets arbete att försöka genomföra avlägsnandet vara          

8 Prop. 2011/12:60, s. 71.  
9 Prop. 2011/12:60, s. 71. 
10 Migrationsverket, SR 25/2015 s. 1. 
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strukturerat och ständigt pågående för att förvaret ska få fortgå. Enligt ställningstagandet            11

ska förutsättningarna för att kunna verkställa ett avvisande- eller utvisningsbelsut prövas när            

en person tas i sannolikhetsförvar, även om verkställigheten inte ännu uppkommit. Detta i             12

och med att om det saknas förutsättningar för att kunna verkställa ett avlägsnandebeslut så              

ska utlänningen inte tas i förvar. 

 

 

2.2 Barn i förvar 

 

En utlänning under 18 år får enligt 10 kap 2 § UtlL tas i förvar om: 

1. det är sannolikt att han eller hon kommer att avvisas av Polismyndigheten eller             

avvisas med omedelbar verkställighet av Migrationsverket eller om det är fråga om att             

förbereda eller genomföra verkställigheten av ett sådant beslut och det inte är            

tillräckligt att barnet ställs under uppsikt.  

2. risken är uppenbar att barnet annars håller sig undan och därigenom äventyrar            

verkställigheten som inte bör fördröjas och det inte är tillräckligt att barnet ställs             

under uppsikt.  

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

avvisning eller utvisning och det vid tidigare försök att verkställa beslutet har visat sig              

att uppsikt inte varit en tillräcklig åtgärd.  

Ett förvarstagande får enligt 10 kap 3 § UtlL inte leda till att ett barn skiljs från båda sina                   

vårdnadshavare och ett barn utan vårdnadshavare får endast tas i förvar om synnerliga skäl              

föreligger. Enligt 10 kap 5 § UtlL får ett barn hållas i förvar i 72 timmar, om synnerliga skäl                   

föreligger får förvaret förlängas med 72 timmar till. 10 kap 5 § UtlL ska enligt propositionen                

tillämpas restriktivt. 10 kap 1 § UtlL stadgar att i fall rörande barn ska särskild hänsyn tas                 13

till barnets bästa och dess utveckling. Enligt artikel 17.1 i återvändandedirektivet ska            

11 Migrationsverket, SR 25/2015 s. 1. 
12 Migrationsverket, SR 25/2015 s. 2.  
13 Prop. 2011/12:60 s. 73-74.  
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ensamkommande barn och familjer med barn endast hållas i förvar som sista utväg och under               

så kort tid som möjligt. Det är mycket ovanligt att ensamkommande barn placeras i förvar.  14

 

 

2.3 Behovsprincipen och proportionalitetsprincipen 

 

1 kap 8 § UtlL stadgar att en utlännings frihet inte ska begränsas mer än nödvändigt. Detta                 

lagrum är både en generell princip och ska tillämpas i det enskilda fallet. Detta är den s.k.                 

behovsprincipen. En tvångsåtgärd får bara företas om den är nödvändig för att uppnå målet              15

med tvångsåtgärden. Om det finns alternativa vägar ska den åtgärd som inskränker minst i              

den enskildes liv företas. Proportionalitetsprincipen är inte stadgad i lag men gäller likväl.             16 17

Proportionalitetsbedömningen i förvarsärenden utgörs av en prövning mellan två motstående          

intressen. Migrationsverkets skäl till att ta en person i förvar ska ställas i proportion till vad                18

ett frihetsberövande innebär för den enskilde. Tiden är här en avgörande faktor. Ju längre en               

person suttit i förvar, desto mer krävs det av skälen för att hålla en individ i förvar. Dessa                  19

två principer ska genomsyra alla ingripande åtgärder som tas i förhållande till den enskilde              

utlänningens frihet. Enligt 10 kap 9 § UtlL ska beslut om förvar upphöra att gälla om skälet                 

för det inte längre föreligger. I rättsfallet RÅ 2005 ref. 60 sa domstolen att även om personen                 

försvårat verkställigheten av en utvisning så kunde förvaret, som pågått i ett år och sex               

månader, inte förlängas. Detta trots att tiden till stor del ansågs bero på utlänningens              

avsiktliga försvårande. Det var ovisst om och när avvisningen skulle verkställas och inget             

avvisningsförsök hade skett på ett år och fyra månader. Intresset av att kvarhålla personen i               

förvar för att underlätta avvisningen ansågs inte stå i rimlig proportion till ytterligare tid i               

förvaret. 

 

 

 

14 Prop. 2011/12:60 s. 83. 
15 SOU 2011:17 s. 110. 
16 Migrationsverket, SR 25/2015 s. 2.  
17 SOU 2011:17 s. 110. 
18 SOU 2011:17 s. 110, MIG 2014:15.  
19 Migrationsverket, SR 25/2015 s. 3.  
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2.4 Annan svensk rätt som reglerar förvar  

Förutom utlänningslagens bestämmelser om förvar finns i 6 kap 15 § UtlF bestämmelser om              

visst dokumentationskrav vid placeringsbeslut (mer om detta nedan) samt 6 kap 16 § UtlF om               

hur omhändertagen egendom och försändelser ska hanteras av Migrationsverket.         

Förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen gäller i tillämpliga delar. Även        

Regeringsformens bestämmelser rörande utövande av offentlig makt ska givetvis efterföljas.  20

Grund för att ta en person i förvar finns, förutom i Utlänningslagen, i 8 § Lagen om                 

särskild utlänningskontroll (LSU) där det stadgas att en utlänning får tas i förvar om det finns                

beslut om utvisning enligt LSU eller om det sannolikt kommer att meddelas ett sådant beslut.               

Enligt 1 § LSU får en person utvisas enligt LSU om det är särskilt påkallat med hänsyn till                  

rikets säkerhet eller om det med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare               

verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att hen kommer begå eller medverka till             

terroristbrott. En förutsättning för förvarstagande enligt denna lag är att det annars finns             

anledning att anta att personen kommer hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i              

Sverige eller att personens identitet är oklar. En person kan också tas i förvar i enlighet med                 

lagar som rör överlämnande efter internationella arresteringsordrar. EKMR gäller som svensk           

lag enligt 2 kap 19 § RF.  

 

 

3 EU-rätt 

 

3.1 Allmänt om EU-rätt  

 

Många svenska bestämmelser grundar sig på lagstiftning från EU. På Migrationsområdet           

finns framför allt två direktiv; Mottagandedirektivet och Återvändandedirektivet. Utöver         

detta finns Dublinförordningen och EU-stadgan. Unionsrätten har företräde framför nationell          

rätt och de svenska bestämmelserna som grundas på EU-rätt ska tolkas konformt. I             

EU-kommissionens “Handbok om återvändande” ges vägledning om hur EU-rätten ska          21

20 1 kap 1 § 3 st RF, 1 kap 9 § RF. 
21 EU-kommissionens rekommendation (EU) 2017/2338 om upprättande av en gemensam ”Handbok om 
återvändande”.  
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tolkas. Handboken är inte rättsligt bindande (endast EU-domstolen kan ge bindande           

tolkningar av rättsakter) och innebär ingen utvidgning av rättigheter eller skyldigheter, men            

kan likväl användas som verktyg för att förstå EU-rätten på området.  

 

 

3.2 EU-stadgan  

 

När medlemsländerna i Europeiska Unionen (EU) tillämpar unionsrätten måste de ta hänsyn            

till den Europeiska unionens stadgan om de grundläggande rättigheterna. I artikel 4 finns             

förbudet mot tortyr och annan förnedrande eller omänsklig behandling eller bestraffning,           

bestämmelsen har samma innebörd som med artikel 3 EKMR. I artikel 6 stadgas rätten till               

frihet och säkerhet. Bestämmelsen motsvaras av artikel 5 EKMR. Enligt artikel 52.3 Stadgan             

så har Stadgans bestämmelser samma innebörd och räckvidd som EKMR:s dito.  

 

 

3.3 Mottagandedirektivet 2013/33/EU 

 

I artikel 8.3 i det omarbetade mottagandedirektivet stadgas förutsättningarna för att ta en             

person i förvar. En sökande får endast tas i förvar: 

● i syfte att fastställa hens identitet eller nationalitet, 

● om det krävs för att fastställa faktorer som utgör grund för skydd och om det inte kan                 

klargöras om personen i fråga inte är i förvar, särskilt om det finns en risk att sökande                 

avviker, 

● som ett led i förfarande för att avgöra om personen har rätt att inresa i landet  

● om förvaret grundas på återvändandedirektivet 

● om det är nödvändigt för att skydda nationell säkerhet eller allmän ordning  

● om förvaret grundas på Dublinförordningen 

 

Även mottagandedirektivet innehåller bestämmelser som syftar till att minimera intrånget i           

den enskildes liv. Artikel 8.2 stadgar att det ska göras en individuell prövning och att förvar                

endast får tillgripas som sista alternativ. Artikel 8.4 ålägger staterna att säkerställa att det              

finns alternativ till förvar, exempelvis regelbunden rapportering.  

12 



 

3.4 Återvändandedirektivet (2008/115/EG)  

 

En person som är föremål för återvändande får, om inte mindre ingripande åtgärder är              

tillräckliga, tas i förvar för att förbereda återvändandet eller genomföra ett avlägsnandebeslut            

enligt artikel 15.1. Detta gäller särskilt när det föreligger risk för avvikande (15.1 a),              

undanhållande eller att personen förhindrar förberedelserna inför återvändandet eller         

avlägsnandet (15.1 b). Förvaret ska fortgå under så kort tid som möjligt och under denna tid                

måste förfarandet inför avlägsnandet pågå och genomföras med rimliga ansträngningar (15.1           

st 2). Beslutet om förvar ska vara skriftligt och de faktiska och rättsliga omständigheterna ska               

anges (15.2 st 2). Om förvarstagandet inte är lagligt ska det omedelbart upphöra (15.2 st 4).                

Avlägsnandet måste ha rimliga utsikter att vara genomförbart. Om det framkommer att            

rimliga utsikter inte längre föreligger på grund av rättsliga eller andra överväganden, eller att              

de villkor som fastställs i 15.1 inte längre föreligger ska personen omedelbart friges (15.4) I               

förarbetena inför införlivandet av direktivet angav den svenska lagstiftaren att dessa krav            

uppfylls av 10 kap 9 § 4 stycket UtlL som stadgar att en utlänning i förvar omedelbart ska                  

friges om kvarhållandet inte är lagligt.  22

I mål C-357/09 fastslog EU-domstolen att rimliga utsikter innebär att det ska finnas             

faktiska möjligheter att inom angiven förvarstid kunna verkställa avlägsnandebeslutet. Om          

det framstår som föga sannolikt att personen kommer tas emot av ett tredjeland inom angiven               

tid så anses det inte vara rimligt att avlägsnandet kan ske. Enligt 15.1 i återvändandedirektivet               

får verkställighetsförvar som ovan nämnt endast tillgripas som sista åtgärd om andra mindre             

ingripande åtgärder inte kan tillämpas verkningsfullt i det konkreta fallet. Enligt           

propositionen inför införlivandet av direktivet så uppfylls detta krav genom utlänningslagens           

bestämmelser om uppsikt (10 kap 6 § UtlL) (se nedan 4.1) och genom den generella               

bestämmelsen i 1 kap 8 § UtlL som stadgar att lagen ska tillämpas så att en utlännings frihet                  

inte begränsas mer än nödvändigt. I kommissionens Handbok om återvändande poängteras           23

att förvar är en allvarlig inskränkning i rätten till frihet och att förvarstagandet därför är strikt                

begränsat.  24

 

22 Prop. 2011/12:60 s. 78. 
23 Prop. 2011/12:60 s. 69-70. 
24 Handbok om återvändande, s. 79.  
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3.5 Dublinförordningen (604/2013) 

 

Om det visar sig att ett annat land ska ansvara för asylprocessen ska ärendet handläggas               

enligt Dublinförordningen. I MIG 2015:5 fastslogs att då en utlänning tas i förvar för att               

säkerställa en överföring i enlighet med Dublinförordningen är utlänningslagens         

förvarsbestämmelser inte tillämpliga. I enlighet med EU-rättens företräde ska         

Dublinförodningens bestämmelser om förvar tillämpas istället. Beslut om förvar ska i dessa            

fall tas med stöd i artikel 28 Dublinförordningen. Kriteriet i Dublinförordningen för att ta en               

person i förvar är att det ska finnas en betydande risk för att hen avviker, vilket är ett högre                   

ställt krav än i utlänningslagen. Migrationsverket har förtydligat tillämpningen i sitt rättsliga            

ställningstagande SR 09/2019.  

 

 

4 Internationella konventioner  
 

4.1 Tortyrkonventionen 

 

Sverige har förbundit sig att följa FN:s Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig              

eller förnedrande behandling eller bestraffning (Tortyrkonventionen). Denna konvention        

förbjuder varje form av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling och är, precis som              

artikel 3 EKMR, relevant när det gäller förhållandena för den som hålls i förvar. Artikel 17                

Tortyrkonventionen inrättade FN:s kommitté mot tortyr (CAT) till vilken alla          

konventionsstater enligt artikel 19 Tortyrkonventionen måste rapportera var fjärde år          

angående hur rättigheterna i konventionen upprätthålls. CAT granskar rapporterna och          25

utfärdar rekommendationer till staterna i sina “concluding observations”. CAT kan ta emot            

information och företa undersökningar angående eventuella kränkningar av konventionen och          

även pröva mellanstatliga och enskilda klagomål om konventionsbrott. Sveriges regering          26

inkom 2018 med sin åttonde periodiska rapport till CAT och kommittén kommer således             

snart att återkomma med sitt svar genom nya “concluding observations”. 

25 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx. 
26 Artiklarna 20, 21 och 22 FN:s Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning. 
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4.2 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

 

Sverige är även part till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter            

(ICCPR). Artikel 7 ICCPR förbjuder tortyr medan artikel 9 ICCPR stadgar frihetsberövades            

rätt till domstolsprövning. Artikel 10 ICCPR skyddar frihetsberövades rätt till human           

behandling. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter är inrättad för att säkerställa att            

konventionen efterlevs. Konventionsstaterna rapporterar till FN:s kommitté för mänskliga         27

rättigheter om hur det lever upp till konventionens regler. Konventionens fakultativa           28

protokoll, vilket Sverige är anlsutet till, ger enskilda möjlighet att rikta klagomål mot staten.  29

 

 

5 Europakonventionen 
 

Sverige har förbundit sig att följa och upprätthålla reglerna i den europeiska konventionen om              

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). I artikel 5             

EKMR stadgas var och ens rätt till frihet och säkerhet. Enligt denna bestämmelse får ingen               

berövas friheten utom i vissa särskilda fall. Ett av dessa fall är enligt artikel 5.1 f då någon                  

frihetsberövats “som ett led i ett förfarande som rör hans utvisning”. Detta innebär att              

förvarstagande vid verkställighetsförvar i och för sig inte strider mot EKMR. Men            

bestämmelserna i artikel 5 EKMR skyddar vissa av den frihetsberövades rättigheter. Således            

har den frihetsberövade enligt artikel 5.2 EKMR rätt att utan dröjsmål få skälen för åtgärden               

förklarade för sig på ett språk som är förståeligt för personen ifråga. Detta innebär att               

informationen, som ska innehålla de viktigaste rättsliga och faktiska grunderna för           

frihetsberövandet, ska ges på ett enkelt, icke-tekniskt språk så att den frihetsberövande har             

möjlighet att överklaga beslutet. Artikel 5.4 EKMR stadgar att den som frihetsberövas ska             30

ha rätt att snabbt få lagligheten av frihetsberövandet prövad. Till exempel har fall då den               

frihetsberövade inte informerats om orsakerna till frihetsberövandet eller fått information om           

möjligheterna att överklaga på ett språk den inte förstod och inte i praktiken haft möjlighet att                

27 Bevis 8: Prövning av migrationsärenden, Andersson mfl, s 24. 
28 Bevis 8: Prövning av migrationsärenden, Andersson mfl, s 24. 
29 Bevis 8: Prövning av migrationsärenden, Andersson mfl, s 24. 
30 Khlaifia med flera mot Italien, paragraf 115. 
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kontakta ett juridiskt ombud ansetts innebära att rätten till prövning berövats sitt innehåll.             31

Slutligen erkänner artikel 5.5 EKMR den som behandlats i strid med reglerna i artikel 5 rätt                

till skadestånd. Detta är alltså rättigheter som ska erkännas den som hålls i förvar i Sverige. 

Även artikel 3 EKMR är av relevans för människor som tas i förvar. Den ger uttryck                

för förbudet mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling. Denna artikel kan             

bli relevant när det gäller förhållandena för den som hålls i förvar. Europadomstolen har i sin                

praxis uttalat viktiga principer gällande förhållandena i samband med förvar och gjort klart             

att asylsökande, på grund av sina erfarenheter av att fly från förföljelse, var särskilt utsatta när                

de är frihetsberövade.   32

Europarådet har inrättat den Europeiska kommittén mot tortyr och omänsklig eller           

förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) för att granska förhållandena för de som            

hålls frihetsberövade och för att om möjligt öka skyddet mot tortyr och omänsklig eller              

förnedrande behandling. CPT ger kontinuerligt ut rapporter där de baserat på besök i en              33

medlemsstat skriver om förhållandena för människor som hålls frihetsberövade och hur de            

bedömer att tortyrförbudet enligt artikel 3 EKMR efterlevs. Europadomstolen tar hänsyn till            

rapporter från CPT när den i ett enskilt fall bedömer förhållandena för den som tagits i förvar.                

  34

 

6 Problemområden  

Efter denna redogörelse för relevanta regelverk och institutioner när det gäller förvar kommer             

vi nu in på de problem som finns med såväl regleringen som tillämpningen av de svenska                

förvarsbestämmelserna. Kritik har riktats från flera håll, såväl nationellt som internationellt.           

Vi har identifierat de problemområden vi nu tar upp utifrån den kritik vi funnit vid en                

genomgång av bland annat internationella kommissioners uttalanden, rapporter från såväl JO           

som ideella organisationer samt Europadomstolens praxis. Nedan följer en strukturerad          

redogörelse för denna kritik där vi samlat redovisar kritiken område för område.  

 

31 Khlaifia med flera mot Italien, paragraf 132; Rahimi mot Grekland, paragraf 120. 
32 Dougoz mot Grekland, Peers mot Grekland och S.D. mot Grekland. 
33https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt, artikel 1 Europeisk konvention till förhindrande av tortyr eller 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 
34 Handbok om europeisk rätt rörande asyl, gränser och invandring, sida 168. 
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6.1 Uppsikt som alternativ till förvar 

 

Enligt 10 kap 6–7 §§ UtlL kan utlänningar under vissa förutsättningar ställas under uppsikt i 

stället för att tas i förvar. Uppsikt innebär enligt 10 kap 8 § UtlL att utlänningen åläggs 

anmälningsplikt hos Migrationsverket eller Polismyndigheten. Utlänningen kan också fråntas 

sitt pass eller annan legitimationshandling. Uppsikt har samma rekvisit som förvar. Såväl 

återvändandedirektivet, det reviderade mottagandedirektivet som Dublinförordningen stadgar 

att förvar endast får användas om andra, mindre ingripande, åtgärder inte kan tillämpas 

(artikel 15.1 i återvändandedirektivet, artikel 8.2 i det reviderade mottagandedirektivet 

(2013/33/EU) och artikel 28.2 i Dublinförordningen). Enligt 1 kap 8 § UtlL ska en utlännings 

frihet inte begränsas mer än nödvändigt. I MIG 2020:2 stadgar MiöD att för att uppsikt ska 

kunna användas istället för förvar så måste det föreligga en förvarsgrund som är förenlig med 

EU-rätten.  I ett rättsligt ställningstagande från 2015 har Migrationsverket klargjort att en 

utlännings rörelsefrihet inte får begränsas mer än nödvändigt och att uppsikt alltid ska 

övervägas som alternativ till förvar.  Huruvida detta i praktiken efterlevs har vi dessvärre 35

inte kunnat undersöka närmare inom ramen för arbetet med denna rapport.  

 

 

6.1.1 Kritik från Röda Korset  

 

Det har riktats kritik mot att möjligheten att ställa utlänningar under uppsikt, som är en               

mindre ingripande åtgärd, i stället för att ta dem i förvar används väldigt sällan. Röda Korset                

tog upp detta i sin rapport Förvar under lupp från 2011. Där angavs det att det sällan fanns                  

någon individuell bedömning av varför uppsikt inte kunde användas istället för           

förvarsplacering - varför uppsikt inte kunde uppfylla samma syfte som förvarstagande - i             

Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut. I polismyndighetens beslut fanns        36

över huvud taget inga hänvisningar till uppsikt vilket enligt Röda Korset tydde på att det där                

inte alls gjordes någon prövning mellan förvar och uppsikt.  37

 

35 Migrationsverket, SR 25/2015. 
36 Röda Korset, Förvar under lupp, s 29. 
37 Röda Korset, Förvar under lupp, s 59. 
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6.1.2 Kritik från CAT och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter 

 

Såväl CAT som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har uttalat kritik mot Sverige för att               

uppsikt, som alternativ till förvar, används i begränsad omfattning. FN:s kommitté för            38

mänskliga rättigheter uppmanade Sverige att säkerställa att förvar används endast då det            

utifrån omständigheterna kan anses nödvändigt och proportionerligt och att alternativ till           

förvar används i praktiken. CAT uttryckte med stöd i artiklarna 11 och 16 i FN:s konvention                39

mot tortyr att då användandet av förvar var mycket vanligare än användandet av uppsikt              

behövde Sverige ta alla nödvändiga steg för att försäkra att förvar endast används som en               

sista utväg.  40

 

6.1.3 Europadomstolens praxis angående alternativ till förvar 

Europadomstolen har i några av sina domar påtalat att alternativ till förvar borde ha              

övervägts. I Rusu mot Österrike från 2008 hade klaganden gripits och tagits i förvar då               

myndigheterna antog att hon skulle avvika på grund av att hon hade rest in i landet olagligt                 

utan giltigt pass och visering och utan tillräckliga medel för en vistelse i Österrike.              

Europadomstolen noterade att det fanns alternativ till förvar i nationell österrikisk           

lagstiftning. Domstolen upprepade sedan att förvarstagande är en allvarlig åtgärd och att i en              

situation då förvaret var nödvändigt för att uppnå ett visst syfte kunde det anses godtyckligt               

om det inte var berättigat som en sista utväg efter att andra mindre ingripande åtgärder hade                

övervägts och bedömts otillräckliga för att skydda individen eller allmänintresset.          

Europadomstolen fastslog att förvaret av klaganden hade inslag av godtycklighet och därför            

stred mot artikel 5.1 EKMR. Fallet Mikolenko mot Estland från 2009 handlade om en rysk               

medborgare som hade förvägrats förlängt uppehållstillstånd i Estland och därefter hade hållits            

i förvar under fyra år utan att utvisning kunnat verkställas. I sin motivering till varför               

domstolen ansåg att Estland i detta fall brutit mot artikel 5.1 EKMR konstaterades att det               

hade funnits alternativ till förvar tillgängliga för de estniska myndigheterna.          

Omständigheterna i både dessa fall var säregna. Dock visar de på att huruvida alternativ till               

38 CCPR/C/SWE/CO/7, paragraf 33; CAT/C/SWE/CO/6-7, paragraf 10. 
39 CCPR/C/SWE/CO/7, paragraf 33. 
40 CAT/C/SWE/CO/6-7, paragraf 10. 
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förvar övervägts i beslutet att hålla någon i förvar är något som Europadomstolen beaktar vid               

sin prövning av om en konventionsstat har brutit mot artikel 5.1 EKMR.  

En dom från Europadomstolen som kom 2011 handlade om ett ensamkommande barn            

som tagits i förvar i Grekland. Domstolen uttalade här att det faktum att de grekiska               41

myndigheterna inte tagit hänsyn till barnets bästa och inte undersökt möjligheten att använda             

en mindre ingripande åtgärd än förvarstagande utgjorde en kränkning av 5 artikel 1 punkten              

EKMR. Detta visar att när det handlar om förvarstagande av barn måste barnets bästa ges               42

stor vikt. Svenska myndigheter måste överväga om uppsikt kan användas i stället för förvar              

när det handlar om barn, annars riskerar de att bryta mot 5 artikeln EKMR. 

Europadomstolens praxis angående alternativ till förvar är inte omfattande, men den           

pekar som sagt på att det är av vikt att alternativ till förvar verkligen övervägs vid en                 

förvarsplacering och att det är något som domstolen tar hänsyn till vid sin prövning av brott                

mot artikel 5 EKMR.  

 

6.1.4 Kommentar 

Utifrån den kritik som riktats mot tillämpningen av uppsikt som alternativ till förvar anser vi               

att det framgår att uppsikt måste vara ett reellt alternativ som faktiskt tillämpas och övervägs               

i de enskilda fallen. Det måste framgå av besluten angående förvarsplacering varför uppsikt             

inte bedömts vara en tillräcklig åtgärd. Förvar bör behandlas som en sista utväg som används               

först när andra åtgärder förklarats vara otillräckliga. Europadomstolens praxis, även om den            

är begränsad, understryker att alternativ till förvar alltid måste övervägas. Det vore även             

önskvärt att en närmare undersökning företogs för att utröna varför uppsikt väldigt sällan             

används som alternativ till förvar.  

 

 

 

41 Rahimi mot Grekland, ansökan nr 8687/08. 
42 Rahimi mot Grekland, ansökan nr 8687/08, punkt 109. 
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6.2 Tiden för förvar  

För vissa typer av förvar saknas det en övre gräns för hur länge förvarstagandet får pågå.                

Detta har kritiserats vid ett flertal gånger. CAT uttryckte oro mot EU:s övre gräns på 12                

månader. I RÅ 1994 ref. 98 sa domstolen att när ett förvarsbeslut ska förlängas måste det                43

bedömas mot bakgrund av ändamålet med förvarsbestämmelserna. Har myndigheten under          

tiden som personen suttit i förvar handlat med tillräcklig målmedvetenhet och uthållighet            

eller har ärendet utan godtagbara skäl fått ligga obehandlat? Stor vikt fästs i avgörandet vid               

huruvida utlänningen försvårat utredningen. Längden som en person redan suttit i förvar            

spelar in liksom risken för undanhållande eller fortsatt brottslighet. Synnerliga skäl ska            

betraktas restriktivt. Som ovan påpekat är förvar inte tillåtet då det inte finns praktiska              

möjligheter att verkställa en utvisning. FARR pekar på att trots misslyckade utvisningsförsök            

så förlängs ibland slentrianmässigt förvarstiden.  44

 
 

6.3 Omprövning av förvarsbeslut 

I 10 kap 9 § UtlL stadgas att som utgångspunkt ska beslut om förvar underställas ny prövning                 

inom två veckor. Om det finns beslut om avvisning eller utvisning ska förvarsbeslutet             

omprövas senast två månader efter den dag då det börjar gälla. Omprövning ska sedan ske               

fortlöpande enligt samma tidsintervaller. Om det inte längre finns anledning för           

förvarsbeslutet ska det omedelbart upphöra att gälla. Om beslutet om förvar inte omprövas             

upphör det att gälla. Det är den handläggande myndigheten som utför denna nya prövning.              45

Muntlig förhandling ska enligt 10 kap 11 § UtlL ske vid varje ny prövning.  

I artikel 15.3 i EU:s återvändandedirektiv stadgas att beslut om förvar ska omprövas             

med rimliga mellanrum, antingen på begäran av utlänningen eller ex officio. Europeiska            

unionens råd har den 8 mars 2018 rekommenderat Sverige att genom lag försäkra att beslut               

om förvar vid längre förvarstider prövas av domstol för att säkerställa att de nationella              

43 CAT /C/SWE/CO/6-7. 
44 https://www.farr.se/sv/vad-vill-farr/tvangsatgarder 
45 Reglerna gällande “handläggande myndighet” har fått kritik då de bland annat ansetts vara otydliga och lett 
till tillämpningsproblem. De har till exempel haft som resultat att det i vissa fall inte funnits någon handläggande 
myndighet utpekad medan det i andra fall har funnits två. Se SOU 2011:17 s 164f. Det är önskvärt med en 
utredning av hur ett lämpligare regelverk skulle kunna se ut.  
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reglerna överensstämmer med artikel 15.3 i återvändandedirektivet. Det är alltså tveksamt           46

om den nuvarande svenska ordningen uppfyller återvändandedirektivet.  

I förvarsutredning, som ännu inte resulterat i lagstiftning, påpekades det stora behovet            

av nya processuella regler kring omprövning av förvarsbeslutet. Förvarstagandet är det enda            

frihetsberövandet i svensk rätt som saknar bestämmelser som säger att beslut om            

frihetsberövandet måste tas av domstol eller ställas under domstolsprövning efter ett visst            

antal dagar. I stället är det när det kommer till förvar samma myndighet som fattar och                

förlänger besluten.   47

Beslut om förvar får enligt 14 kap 9 § UtlL överklagas till en migrationsdomstol. Om               

det är en migrationsdomstol som fattat det ursprungliga beslutet sker överklagande istället till             

migrationsöverdomstolen, i enlighet med 16 kap 9 § 2 stycket UtlL. Beslut om förvar får               

överklagas särskilt och utan begränsning till viss tid (14 kap 9 § 2 stycket UtlL samt 16 kap                  

10 § UtlL).  

 

6.3.1 Kommentar 

Mot bakgrund av att förvar innebär frihetsberövande och således är en väldigt ingripande             

åtgärd är det, som kritiken ovan visar, konstigt att ett förvarsbeslut inte automatiskt             

underställs domstolsprövning. Särskilt allvarligt är det att den svenska ordningen verkar           

strida mot återvändandedirektivet och således bryter mot EU-rätt. Behovet av praxis från övre             

rätt och den ökade rättssäkerhet som detta skulle föra med sig är ett annat starkt vägande skäl                 

för att en ordning med automatisk domstolsprövning av förvarsbeslut. Med tanke på den             

förvarstagnas särskilt utsatta position i ett främmande land och omgiven av ett förmodligen             

främmande språk är rättssäkerhetsgarantier speciellt viktiga.  

 

 

 

46 6929/18 Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies 
identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of return, 
recommendation 3. 
47 SOU 2011:17 s. 17. 
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6.4 Rättshjälp 

En person som tas i verkställighetsförvar ska få ett offentligt biträde senast efter tre dygn               

enligt 18 kap 1 § UtlL. FARR påpekar att tre dygn är en lång tid och att denna tidsgräns inte                    

alltid hålls. Även CPT har uttalat sig kritiskt och rekommenderat den svenska staten att              48

ändra lagstiftningen så att förvarstagna har tillgång till ett ombud redan från det att de               

frihetsberövas. Amnesty international och Rädda barnen påpekade i propositionen inför          49

införandet av återvändandedirektivet att det inte finns någon laga grund att förordna ett             

offentligt biträde då en utlänning är förvarstagen i Dublinärenden. I UM 9345-09 menar             50

MiÖD att det kan föreligga rätt till offentligt biträde i Dublinärenden, exempelvis i ett ärende               

som rör både beslut om överförande och förvarstagning.  

 

6.4.1 Kommentar 

Förvar är som redan nämnts en väldigt ingripande åtgärd och då är det extra viktigt att den                 

berörde verkligen ges möjlighet att bli hörd. Tillgången till offentligt biträde som kan             

företräda den förvarstagna och säkerställa att denne förstår på vilka grunder den blivit             

frihetsberövad samt hur den kan få beslutet överprövat är därför av stor betydelse. Det är inte                

mer än rimligt att tillgången till rättshjälp tillförsäkras den som tagits i förvar så snabbt som                

möjligt och alltså helst i direkt anslutning till förvarstagandet. Särskilt bekymrande är det             

givetvis om, som FARR menar, tidsgränsen på tre dagar inte hålls. 

 

6.5 Tillgång till vård  

I sin rapport från 2016 lyfter CPT de förvarstagnas tillgång till sjukvård på förvaret i Märsta                51

Detta föll inte under Migrationsverkets ansvar och det fanns ingen sjukvårdspersonal på            

förvaret. Istället försågs de förvarstagna med tillgång till sjukvård genom ett avtal mellan             

förvaret och den lokala vårdcentralen enligt vilket en läkare kom på besök en gång i veckan                

och en sjuksköterska tre gånger i veckan. Det fanns inga bestämda tider då besöken skedde               

48  https://www.farr.se/sv/vad-vill-farr/tvangsatgarder 
49 CPT/Inf (2016) 1, paragraf 41. 
50 Prop. 2011/12:60 s. 68. 
51 CPT/Inf (2016) 1, paragraf 36. 
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utan såväl läkaren som sjuksköterskan planerade sina besök utifrån hur många personer som             

hade registrerat hos personalen på förvaret att de behövde träffa dem. Detta betydde att de               

förvarstagnas tillgång till sjukvårdspersonal skedde via personalen på förvaret vilka kunde           

fråga om orsaken till att de ville träffa en läkare eller en sjuksyster. Vidare konstaterade CPT                

att viss medicinsk information gällande de förvarstagna utlänningarna var fritt tillgänglig för            

personalen på förvaret trots att kommittén hade uttalat kritik mot detta tillvägagångssätt vid             

sitt tidigare besök 2009. CPT rekommenderade den svenska staten att förbättra tillgången            52

till sjukvård för förvarstagna utlänningar på förvaret i Märsta. Kommittén menade att det var              

av särskild vikt att Sverige såg till att personal inte försökte pröva förfrågningar att träffa               

läkare eller sjuksköterska utan att förvarstagna utlänningar kan träffa sjukvårdspersonal          

konfidentiellt samt att den medicinska informationens konfidentialitet respekteras. JO         53

konstaterade vid Opcat-inspektion av förvaret i Kållered 2017 att det förelåg skillnader            

mellan förvaren hur hälso- och sjukvårdsfrågor hanterades. JO uttalade att det är angeläget att              

alla förvarstagna får träffa sjukvårdspersonal när de anländer till förvaret.  54

 

6.5.1 Kommentar 

Tillgången till sjukvård är ett särskilt känsligt område då det handlar om en persons fysiska               

integritet. Därmed måste det ställas höga krav på såväl bemötande som konfidentialitet. Även             

om kritiken i detta fall endast verkar gälla verksamheten på ett förvar är det beklagligt att                

förvaret i Märsta inte tycks leva upp till dessa krav.  

Denna kritik skiljer sig från övrig kritik i denna text på så sätt att den avser tillgången                 

till vård. Vi menar dock att kritiken angående tillgången till sjukvård har vissa likheter med               

denna övriga kritik. Kritiken på detta område förstärker bilden av de förvarstagnas utsatta             

ställning och understryker vikten av att det finns regler som garanterar att de behandlas på ett                

värdigt och rättssäkert vis och inte godtyckligt underställs förvarspersonalens kontroll, till           

exempel genom att behöva redogöra för orsaken till ett läkarbesök.  

 

52 CPT/Inf (2016) 1, paragraf 38. 
53 CPT/Inf (2016) 1, paragraf 39. 
54 JO, Dnr 1000-2017 s. 17. 
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6.6 Avskiljande och placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest  

6.6.1 Tillämplig lagstiftning 

 

Förvar ska ske i för ändamålet avsedda lokaler i Migrationsverkets regi enligt 11 kap 2 § 1                 

stycket UtlL. Migrationsverket kan enligt 11 kap 7 § UtlL besluta om att avskilja en person                

som är tagen i förvar ifall personen är minst 18 år och det är nödvändigt ur ordnings- eller                  

säkerhetssynpunkt eller om personen utgör en allvarlig fara för sig själv eller andra. Vad              

avser ordnings- och säkerhetsaspekten sägs i förarbetena att allvarliga provokationer mot           

andra på förvaret eller uppviglande beteenden kan leda till avskiljandebeslut. Med allvarlig            55

fara avses hot mot intagna eller personal samt risk för självdestruktivt beteende.            56

Avskiljandet innebär att personen är kvar på förvaret men i ett särskilt rum. 

Enligt 10 kap 20 § UtlL får en utlänning placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller              

polisarrest om utlänningen utvisats på grund av brott, om utlänningen avskiljts enligt 11 kap              

7 § UtlL och av säkerhetsskäl inte kan vistas i en förvarslokal, om det är på grund av                  

transporttekniska skäl (max tre dygn) eller om det finns andra synnerliga skäl. Synnerliga             

skäl ska enligt förarbetena tillämpas restriktivt. En förvarstagen person som placeras på            57

kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest ska hållas avskild från övriga intagna.          

Förvarstagna barn får inte placeras på kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Ett beslut            

om placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest ska vara motiverat och tas in i en               

särskild handling enligt 6 kap 15 § UtlF.  

11 kap 2 § 3 stycket UtlL stadgar att häkteslagens (2010:611) regler i tillämpliga              

delar ska gälla för behandlingen av förvarstagna som hålls på Kriminalvårdens lokaler. Dock             

ska dessa utlänningar ges möjlighet att ha kontakt med personer utanför inrättningen. 

Sedan 2015 har Kriminalvården en särskild avdelning för utlänningar som är tagna i             

förvar. På denna har de en större frihet än andra frihetsberövade inom Kriminalvårdens             58

verksamhet, till exempel gällande besök, telefon och social tillvaro. Avdelningen har 24            

platser som dock inte räcker till utan säkerhetsplaceringar sker alltjämt på Kriminalvårdens            

övriga anläggningar.  59

55 Prop. 1996/97:147 s. 42 
56 Prop. 1996/97:147 s. 42 
57 Prop 1996/97:147 s. 14 och 41 
58 Sveriges åttonde periodiska rapport till FN:s kommitté mot tortyr, s 43. 
59 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6885878  
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En person som tas i förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) placeras             

alltid i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest enligt 8 § LSU. Om personen är under 18               

år ska hen placeras i förvarslokaler om inte synnerliga skäl för föreligger.  

I MIG 2011:3 klargjorde Migrationsöverdomstolen att en utlänning som utvisats på           

grund av brott och som hålls i förvar inte får placeras i häkte utan att en särskild prövning                  

görs om utlänningen genom placeringen tillfogas onödiga frihetsinskränkningar. Lagstiftaren         

har i förarbetena angett att viss typ av brottslighet kan leda till antagandet att personen               

kommer äventyra säkerheten i förvarslokalen och således bör placeras på          

kriminalvårdsanstalt, häkte eller i polisarrest. Detta gäller t.ex. om det rör sig om en grov               

våldsbrottsling. Detta kan dock inte gälla alla typer av brottslighet, även om brottsligheten             

enligt allmän domstol grundat utvisningen. Det avgörande är intresset av att bibehålla            

ordning och säkerhet i förvarslokalen, detta intresse ska vägas i varje enskilt fall mot intresset               

att inte inskränka utlänningens frihet mer än nödvändigt.  

 

6.6.2 Kritik mot att förvarstagna säkerhetsplaceras 

Från flera håll har det uttalats kritik mot att Migrationsverket tillåtits att genom             

säkerhetsplacering hålla förvarstagna personer i Kriminalvårdens eller Polisens lokaler. Både          

CAT och CPT har uttryckt kritik mot detta tillvägagångssätt, bland annat på grund av att               

lokalerna inte är anpassade efter förvarsverksamhet och att det anses olämpligt att hålla             

förvarstagna i lokaler avsedda för människor som misstänks för eller har dömts för brott.              60

CAT rekommenderade Sverige att undvika placering av förvarstagna på häkten genom att            

öka kapaciteten på Migrationsverkets förvar. CPT uttalade att de i första hand            61

rekommenderade Sverige att upphöra med att placera förvarstagna på kriminalvårdens          

lokaler. I väntan på detta ansåg CPT att Sverige borde erbjuda de förvarstagna som hålls på                62

Kriminalvårdens särskilda avdelningar för förvarstagna utlänningar mer organiserade        

aktiviteter såsom arbete, utbildning och idrott. Det är värt att påminna om att             

Europadomstolen tar hänsyn till rapporter från både CPT och CAT när den bedömer om              

förhållandena för förvarstagna står i strid med artikel 3 i EKMR. Även JO har uttalat att det                 

60 CAT/C/SWE/CO/6-7, paragraf 10; CPT/Inf (2016) 1, paragraf 70-72. 
61 CAT/C/SWE/CO/6-7, paragraf 10. 
62 CPT/Inf (2016) 1, paragraf 72. 
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bästa vore om kriminalvården helt befrias från uppdraget att husera förvarstagna i sina             

lokaler. Vid en inspektion av sju häkten under januari och februari 2017 fann JO att de då ca                  63

80 förvarstagna som var säkerhetsplacerade hade sämre möjlighet att tillgodose sina           

rättigheter jämfört med de som placeras på förvar.   64

 

6.6.3 Skälen för beslut om avskiljande och säkerhetsplacering  

Vid inspektion av förvaret i Kållered den 13-14 mars 2018 konstaterade JO brister i hur               

Migrationsverket använder sig av möjligheten att avskilja och säkerhetsplacera förvarstagna.         

I många beslut saknades det en tydlig individuell bedömning och ofta användes flera              65

standardformuleringar där inte alla delar av formuleringarna var relevanta för just det            

specifika fallet. Detta leder till att det i dessa fall var svårt att utläsa vilka omständigheter som                 

faktiskt låg till grund för beslutet.  

JO påpekar att det inte alltid går att se varför ett avskiljande och säkerhetsplacering              

var nödvändig istället för att exempelvis placera individen i ett annat förvar. Migrationsverket             

måste ta ställning till om mindre ingripande åtgärder är möjliga men i flera beslut om               

säkerhetsplacering står det endast att avskiljandet inte är tillräckligt. Några individuella skäl            

om varför fortsatt avskiljande eller byte av enhet, hus eller förvar inte skulle vara tillräckligt               

ges inte i dessa fall. Vidare verkar olika bedömningsnivåer har tillämpats då lika             

omständigheter resulterat i olika bedömningar och beslut. JO har vid ett annat tillfälle             66

betonat att det är två skilda bedömningar som görs, beslut om avskiljande och beslut om               

säkerhetsplacering.  67

Röda Korset pekade i sin rapport Förvar under lupp från 2011 på att trots att               

säkerhetsplacering vanligtvis bedöms vara mer ingripande än förvarsplacering fanns inga          

resonemang gällande detta i de beslut och avgöranden de hade granskat. Det hade alltså inte               68

63 JO, Dnr 581-2017 s. 1 
64 JO, Dnr 581-2017 s. 13 
65 Jo:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 638. 
66 Jo:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 656. 
67 JO, Dnr 1000-2017 s. 13.  
68 Röda Korset, Förvar under lupp, s 61. 
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skett en avvägning mellan intresset av ordning och säkerhet i förvarslokalen och kravet att              

utlänningens frihet inte begränsas mer än nödvändigt.   69

 

6.6.4 Avskiljande och säkerhetsplacering som bestraffning för befattning med narkotika 

Vid JO:s inspektion av förvaret i Kållered konstaterar JO att avskiljande och            

säkerhetsplacering tycks användas som bestraffning för befattning med narkotika. Flertalet          

avskiljandebeslut där en förvarstagen ertappats med narkotikainnehav har motiveras med vad           

det generellt sett kan innebära att ha en narkotikapåverkad person på förvaret, trots att              

personen i fråga inte var påverkad och narkotikan hade beslagtagits. Vidare har märkbart             70

påverkade personer avskiljts med hänvisning till att de i och med detta inneburit en allvarlig               

fara för sig själva eller omgivningen, besluten har sedan inte upphävts med hänvisning till att               

personerna inte längre är påverkade utan för att de uppvisar ånger och förståelse för reglerna               

på förvaret. Slutsatsen som härav kan dras är att avskiljandet använts i bestraffande syfte              71

och inte mot bakgrund av de uttömmande avskiljandegrunderna som stadgas i 11 kap 7 §               

UtlL. Säkerhetsplaceringar har i vissa fall motiverats med risken för att den förvarstagna för              

in eller fortsätter bruka narkotika på förvaret. JO påpekar att det är oacceptabelt att använda               

bestämmelserna om säkerhetsplacering på detta sättet.   72

Efter inspektionen i Kållered inrättades ett särskilt ärende för att utreda hur            

Migrationsverket använder bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering när en         

förvarstagen är påverkad eller ertappas med narkotika. I det uppföljande beslutet från 16 maj              

2019 anför JO att det normalt sett föreligger skäl att avskilja en narkotikapåverkad person,              

men att en individuell bedömning alltid ska företas i det enskilda fallet. I vissa fall torde det                 

räcka med att inskränka rörelsefriheten enligt 11 kap 6 § UtlL genom att exempelvis hänvisa               

personen att vistas inne på sitt bostadsrum tills denne inte är påverkad längre. En person som                

inte längre är påverkad eller som bedöms ha intagit narkotika men inte uppträder påverkat ska               

inte hållas avskild. Att enbart inneha narkotika är inte grund nog för avskiljande. Gällande              73 74

69 Röda Korset, Förvar under lupp, s 61. 
70JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 644.  
71 JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 657.  
72 JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 657.  
73 JO:s ämbetsberättelse 2019/20 s. 629. 
74 JO:s ämbetsberättelse 2019/20 s. 630. 
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säkerhetsplaceringar anför JO att det inte är godtagbart att säkerhetsplacera en individ enbart             

för att den tagit eller innehaft narkotika. Det är säkerhetssituationen på förvaret som ska              75

vägleda bedömningen. Om någon uppträtt hotfullt eller aggressivt under rus kan detta grunda             

säkerhetsplacering. Placeringen ska dock upphöra när personen inte längre är märkbart           

påverkad och därmed inte längre uppträder hotfullt eller aggressivt. Genomgående i JO:s            76

uttalanden är vikten av att det sker individuella prövningar av sakliga grunder, och att den               

enskildes frihet inte begränsas mer än nödvändigt. Beslutet överlämnades till regeringen med            

stöd av 4 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän.  

 

6.6.5 Säkerhetsplacering på grund av den förvarstagnas psykiska besvär  

Förvarstagna med psykiska besvär har i flera fall säkerhetsplacerats helt eller delvis på grund              

av att personalen på förvaret inte har kompetens nog att hantera personerna. JO uttalade redan               

2011 att det är oacceptabelt att en sjuk person placeras i Kriminalvårdens regi enbart på grund                

av att Migrationsverkets personal inte kan omhänderta personen på fullgott vis. Överlag är             77

en av de främsta anledningarna till att en person säkerhetsplaceras att personalen och             

lokalerna inte är anpassade för att hantera individer som uppträder hotfullt eller aggressivt,             

har psykiska besvär eller är rymningsbenägna. Även denna problematik har påpekats sedan            

2011. Säkerhetsplaceringar ska användas i undantagsfall och enligt JO är det således inte             

acceptabelt att förvarstagna rutinmässigt säkerhetsplaceras på grund av bristande plats för           

avskildhet eller bristande utbildningsnivå hos personalen. Röda Korset har i rapporten           78

Förvar under lupp visat på att för personer som lider av psykisk ohälsa eller              

självskadebeteende så är placering på häkte särskilt olämpligt och kan innebära en ökad risk.             

Som har nämnts tidigare har Europadomstolen i sin praxis utvecklat när förhållandena för              79

förvarstagna kan anses stå i strid med artikel 3 EKMR (målen Dougoz mot Grekland, Peers               

mot Grekland och S.D. mot Grekland). Domstolen har uttalat att gränsen för vad som kan               

anses vara behandling i strid med artikel 3 EKMR beror på alla omständigheter i det enskilda                

fallet, vilket även kan omfatta såväl vilka psykiska effekter behandlingen har på den             

75 JO:s ämbetsberättelse 2019/20 s. 630. 
76 JO:s ämbetsberättelse 2019/20 s. 630-631. 
77 JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s.657.  
78JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 659.  
79 Röda Korset, Förvar under lupp, s 61. 
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förvarstagna som på personens hälsa. Detta understryker vikten av att ta hänsyn till den              80

enskildes psykiska hälsa vid beslut om säkerhetsplacering.  

 

6.6.6 Dokumentationsbrister vid beslut om avskiljande och säkerhetsplacering 

Enligt 6 kap 15 § UtlF ska beslut som fattas enligt 10 kap 20 § och 11 kap 3-13 § UtlL                     

dokumenteras på lämpligt sätt. Enligt 6 kap 16 § UtlF ska beslut om avskiljande och               

säkerhetsplacering motiveras och tas in i särskild handling. Vid inspektionen på förvaret i             

Kållered pekar JO på att det saknas enhetliga rutiner för hur bedömningsgrundande            

omständigheter dokumenteras. I vissa fall saknas helt dokumentation om vilka händelser som            

legat till grund för beslut om avskiljande eller säkerhetsplacering. Det föreligger även            81

dokumentationsbrist avseende huruvida offentliga biträden fått ta del av beslut om           

avskiljande eller säkerhetsplacering.   82

Enligt Migrationsverkets instruktioner ska en logg föras över avskiljningsbrytande         

åtgärder och andra anteckningar kring den avskilda personens beteenden som kan vara            

värdefullt när beslut ska fattas om fortsatt avskiljande, säkerhetsplacering eller vid en senare             

omprövning av en säkerhetsplacering som görs av en särskild enhet vid förvaret i Märsta. En               

sådan logg fanns dock endast i enstaka fall. JO påpekar att denna logg utgörs av en                83

bokföringsbok och förvånas över det faktum att Migrationsverket inte tillhandahåller en           

teknisk lösning eller annat underlag för att säkerhetsställa att dokumentationen sker på ett             

enhetligt och ändamålsenligt sätt.   84

När ett avskiljande upphör genom återgång till gemensamheten eller         

säkerhetsplacering ska det enligt Migrationsverkets instruktioner alltid fattas beslut om detta.           

När avskiljandet förfaller på grund av transport till ett annat förvar ska detta dokumenteras.              

Av JO:s granskning framgår att vid återgång till gemensamhet vid samma förvar togs alltid              

beslut om återgång, även om dokumentationen inte var enhetlig. I det fall då avskiljandet              

upphört på grund av säkerhetsplacering saknades beslut i alla fall och när avskiljandet             

förfallit på grund av transport till annat förvar eller sjukhus saknades tydlig dokumentation             

80 Dougoz mot Grekland, paragraf 44. 
81 JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 643. 
82 JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 655.  
83 JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 654.  
84 JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 655.  
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om detta. JO framhäver vikten av att det aldrig får föreligga oklarheter huruvida en individ är                

föremål för tvångsåtgärder.   85

JO efterfrågade redan 2011 vissa statistiska uppgifter rörande avskiljande och          

säkerhetsplaceringar. Då uppgav personal att det inte fanns verktyg för att ta fram automatisk              

statistik och även att det var svårt att få fram uppgifterna manuellt. Dessa problem kvarstod               

vid granskningen 2018.   86

 

6.6.7 Brist på information vid säkerhetsplacering 

CPT har lyft att de flesta av de förvarstagna på anstalten i Norrtälje som de intervjuade påstod                 

att de inte hade fått någon information om sina rättigheter och reglerna på anstalten när de                

kom dit, varken muntligen eller skriftligen. Kommittén noterade att sådan information           87

förvisso var tillgänglig, men endast på svenska. Dessutom angav ett flertal av de intervjuade              

att det inte hade förklarats för dem varför de hade flyttats till ett fängelse, hur lång tid de                  

skulle vara där eller hur de kunde överklaga placeringen. Det kan här påminnas om artikel 5.2                

EKMR som stadgar den frihetsberövades rätt att utan dröjsmål få skälen för åtgärden             

förklarade för sig på ett språk som är förståelig för personen ifråga. CPT rekommenderade              

den svenska staten att säkerställa att alla förvarstagna utlänningar som säkerhetsplaceras blev            

informerade om sin situation, sina rättigheter och den procedur som gäller för dem på ett               

språk de förstår. Detta skulle ske genom tydlig muntlig information då de anlände till              

anläggningen och kompletteras så snart som möjligt med information i skriftlig form. I sitt              88

svar på rapporten angav den svenska regeringen att Migrationsverket som en direkt            

konsekvens av kommitténs kritik utformat en broschyr med skriftlig information översatt till            

de mest vanligt förekommande språken. Vid en inspektion på häktet Storboda i början på              89

2017 uppgav många att de inte fått skriftlig information ens när dem bett om det, trots att                 

85 JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 655. 
86 JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 661. 
87 CPT/Inf (2016) 1, s 38. Det kan även nämnas att den speciella avdelningen för förvarstagna utlänningar på 
anstalten i Norrtälje stängdes den 23 juni 2015 efter omfattande skadegörelse, se CPT/Inf (2016) 20 s 37. 
88 CPT anvisade vidare att denna skriftliga information borde finnas tillgänglig på de vanligaste språken bland 
de frihetsberövade samt att anläggningens regler borde finnas översatt på en mångfald av språk och sättas upp 
runt omkring på anläggningen. 
89 CPT/Inf (2016) 20, s 38f.  
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aktuell information vid tidpunkten för inspektionen fanns översatt till fem språk förutom            

svenska.  90

 

6.6.8 Disciplinära åtgärder vid säkerhetsplacering 

CPT har i sin rapport från 2016 beskrivit hur de från flera av de förvarstagna på anstalten i                  

Norrtälje fått höra klagomål om att de ibland hölls inlåsta i sina celler 23 timmar om dagen                 

två eller tre dagar i sträck efter bråk mellan två eller fler av dem som en slags inofficiell form                   

av kollektivt straff. CPT uttalade då att disciplinära åtgärder måste ske utefter existerande             91

disciplinära riktlinjer och inte ta formen av inofficiella straff. Dessutom påpekade kommittén            

att kollektiva straff är oacceptabla. Slutligen rekommenderade CPT Sverige att genomföra en            

utredning av dessa uppgifter och om de fanns vara sanna snarast sätta stopp för denna praktik.  

 

6.6.9 Omprövning av besluten om avskiljande och säkerhetsplacering  

Beslut om säkerhetsplacering får överklagas inom tre veckor (14 kap 10 § UtlL och 23 § FL).                 

Det finns ingen lagreglerad skyldighet att ompröva säkerhetsplaceringsbesluten. I         

Migrationsverkets egna ställningstagande stadgas att den säkerhetsplacerade ska kontaktas så          

fort som möjligt efter placering samt en gång i veckan för att bedöma huruvida hen kan                

återtas till förvaret. Vid förvaret i Märsta finns en nationell anstalts- och häktesfunktion som              

ansvarar för besök hos säkerhetsplacerade och omprövning av beslut om säkerhetsplacering,           

oavsett vilket förvar det rör sig om. JO:s granskning vid inspektionen i Kållered visade att               

Migrationsverket regelmässigt i omprövningarna säger att säkerhetsplaceringen ska kvarstå         

därför att inga nya omständigheter har tillkommit. JO anser att detta tyder på att              

beslutsfattarna tillämpar 13 kap 13 § UtlL vid denna prövning (i ett fall hade uttryckligen den                

bestämmelsen angivits). Lagrummet anger att Migrationsverket i vissa fall ska ändra oriktiga            

beslut. Detta är emellertid en felaktigt prövningsgrund. Vid omprövningen ska det prövas om             

skälen för säkerhetsplaceringen kvarstår. JO:s inspektion visar dessutom att Migrationsverket          

dröjer med att ompröva besluten och att det i flera ärenden saknas en bedömning av om                

90 JO, dnr: 581-2017 s. 5.  
91 CPT/Inf (2016) 1, paragraf 73. 
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anledningen till säkerhetsplaceringen kvarstod. Vid omprövningar är det vanligt att          

Migrationsverket lägger nya omständigheter till beslutet om fortsatt säkerhetsplacering, även          

omständigheter som inte var kända vid det första beslutet om säkerhetsplacering. Det är             

oklart huruvida ett ställningstagande om att säkerhetsplacering ska fortgå är ett beslut som             

kan överklagas i domstol. Det här grundar frågan om den förvarstagna blir utsatt för              

tvångsåtgärder utan rätt till domstolsprövning. JO har tidigare påpekat att skyldigheten att            

ompröva säkerhetsplaceringen bör regleras i lag.   92

Vid en inspektion vid den nationella anstalts- och häktessamordningen vid          

Migrationsverkets förvarsenhet i Märsta, den 13 november 2018 kvarstod de påtalade           

bristerna. Vid samma inspektion framkom det att ställningstagandena att inte återta någon            93

till förvaret togs efter överläggning och omröstning av de fyra beslutsfattarna. JO påpekar att              

detta rimmar illa med Migrationsverkets hållning att ställningstagandet att inte återta någon            

från kriminalvården inte utgör ett beslut i förvaltningsrättslig mening. Även CPT har lyft det              94

faktum att det inte finns någon mekanism i svensk lagstiftning för omprövning av beslut              

gällande säkerhetsplacering.   95

 

6.6.10 Kommentar 

Säkerhetsplacering är särskilt ingripande eftersom den förvarstagna då förflyttas till lokaler           

som inte är anpassade för förvarsverksamhet. Dessutom är personalen inte lika vana som             

personalen på förvar att bemöta människor i deras situation. Det är alltså extra viktigt att               

rättssäkerheten upprätthålls i och med säkerhetsplaceringar. Reglerna kring och tillämpningen          

av säkerhetsplaceringar har dock fått mycket kritik, på flera olika punkter.  

Att förvarstagna över huvud taget placeras i kriminalvårdens och polisens lokaler har            

kritiserats utifrån att det är olämpligt att hålla förvarstagna människor i fängelser eller             

liknande anläggningar. Sverige bör se till att förvarslokalerna är anpassade efter           

verksamhetens behov och att lokalernas utformning inte blir en bidragande orsak till att             

människor säkerhetsplaceras.  

Grunderna för beslutet att säkerhetsplacera någon måste tydligt framgå och om detta            

92 JO:s ämbetsberättelse 2018/19 s. 660-661.  
93 Dnr: 6665-2018 s. 16. 
94 Dnr: 6665-2018 s. 17-18.  
95 CPT/Inf (2016) 1, paragraf 75. 
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undergrävs av utbredd användning av standardformuleringar i beslut om säkerhetsplacering          

är detta beklagligt. Förvarstagnas särskilt utsattas situation i ett främmande land innebär att             

det är speciellt allvarligt om de utsätts för godtycke i den här typen av beslut. 

Maktobalansen mellan personalen på förvaret, häktet eller anstalten där den          

förvarstagna hålls och den förvarstagna själv förväntas omgärdas av rättssäkerhetsgarantier          

för att inte ge utrymme för maktfullkomlighet och godtycke. När dessa garantier i form av               

exempelvis motiveringsskyldighet, dokumentationsansvar och omprövning av beslut inte        

finns eller inte tillämpas som de ska innebär det att den förvarstagnas redan utsatta situation               

förvärras.  

Något vi anser är ett genomgående problem när det handlar om säkerhetsplaceringar            

är bristen på proportionalitet. Precis som är fallet med prövningen av alternativ till förvar i               

förvarsbeslut saknas det alltför ofta en ordentlig redogörelse för varför inte en annan, mindre              

ingripande, åtgärd kunde användas i stället för säkerhetsplacering i besluten gällande detta.            

Detta riskerar enligt oss att leda till att människor säkerhetsplaceras på godtyckliga grunder             

eller grunder som åtminstone inte berättigar en så pass allvarlig åtgärd som            

säkerhetsplacering. Bristen på proportionalitet framkommer även i de fall där          

säkerhetsplacering används som bestraffning för befattning med narkotika. JO:s kritik visar           

att även här har inte andra mindre ingripande åtgärder noga beaktats.  

 

 

7 Sammanfattande slutsatser  
 

Som framgått finns det flera problemområden när det gäller den svenska regleringen kring             

förvar. Här vill vi sammanfattningsvis lyfta fram några av de punkter vi berört.  

Uppsikt måste vara ett alternativ till förvar i praktiken och inte bara i lagtext. Den               

svenska tillämpningen av reglerna rörande uppsikt och förvar bör behandla förvar som en             

sista utväg som tas till först då uppsikt förklarats inte vara en tillräcklig åtgärd. Särskilt måste                

besluten att förvarsta någon innehålla en förklaring om varför uppsikt inte ansetts vara en              

tillräckligt åtgärd i det enskilda fallet.  

33 



 

Att genom säkerhetsplacering föra över förvarstagna till kriminalvårdens och polisens lokaler           

har, som framgått, gett upphov till kritik på flera olika grunder. Dels har från såväl               

internationellt som svenskt håll kritiserats att personer som tagits i förvar över huvud taget              

hålls i kriminalvårdens och polisens lokaler. Det har även pekats på bristen på individuell              

bedömning och motivering i besluten om säkerhetsplacering. Vidare har det kritiserats att            

personer med psykisk ohälsa säkerhetsplaceras och att säkerhetsplacering används som straff           

för personer som befattat sig med narkotika. Dessutom har det faktum att förvaren inte              

dokumenterar dessa åtgärder enhetligt kritiserats.  

Det saknas lag som reglerar omprövningen av avskiljande och         

säkerhetsplaceringsbeslut. Om det är så att omprövning av beslut om säkerhetsplacering           

grundas med nya grunder samt inte kan överprövas är detta naturligtvis allvarligt. Att             

domstolsprövning av beslut om förvar inte sker automatiskt är ytterligare en brist med             

nuvarande ordning. 

Ett problem som enligt oss är genomgående när det gäller regleringen och            

tillämpningen på detta område är bristen på proportionalitet - ingripande åtgärder såsom            

förvar och säkerhetsplacering används utan att en bedömning gjorts om de verkligen är             

nödvändiga. Mot bakgrund av detta vore det möjligtvis lämpligt att viktiga rättsprinciper,            

såsom proportionalitetsprincipen och behovsprincipen, framkom än tydligare av lagtext.         

Detta skulle kunna göra det tydligare för beslutsfattare på Migrationsverket och           

Polismyndigheten, vilka ofta fattar sina beslut under tidspress, att dessa principer måste            

beaktas.  

Utifrån utredningar och propositioner står det klart att lagstiftarna är medvetna om            

många av problemen som här har tagits upp. Men av olika anledningar har problemen trots               

det ännu inte åtgärdats lagstiftningsvägen.  

Avslutningsvis är den svenska regleringen kring förvar problematisk i flera          

hänseenden vilket tillsammans skapar en brist på rättssäkerhet. För människor som tas i             

förvar, som oftast befinner sig i ett för dem främmande land med ett språk de inte fullt                 

behärskar, är rättssäkerhetsgarantier särskilt viktiga. Därför är det viktigt att dessa problem på             

ett eller annat sätt åtgärdas.  
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