
 

 

1 

LAGRÅDET   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-11-02 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore 

samt justitierådet Ingemar Persson. 

 

Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om 

varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning 

 

Enligt en lagrådsremiss den 13 oktober 2016 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i utlänningslagen (2005:716). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige  

Örjan Johansson. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Rubriken närmast före 8 kap. 21 § 

 

Lagrådet noterar att rubriken före de bestämmelser som reglerar 

tidsfristen för frivillig avresa har en felaktig utformning, ”Tidsfrist för 
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frivillig återresa och återreseförbud”. Lagrådet förordar att rubriken 

ändras till ”Tidsfrist för frivillig avresa och återreseförbud”.  

 

14 kap. 7 a § 

 

I första stycket föreskrivs att Polismyndighetens eller Migrations-

verkets beslut att meddela ett återreseförbud får överklagas till en 

migrationsdomstol. Om Polismyndigheten i samband med ett beslut 

om avvisning också meddelar återreseförbud prövas enligt gällande 

bestämmelser de båda besluten av olika överinstanser, nämligen 

Migrationsverket respektive migrationsdomstol. 

 

Enligt den föreslagna nya meningen i första stycket ska 

Polismyndighetens beslut om återreseförbud som meddelas i 

samband med ett beslut om avvisning överklagas i samma ordning 

som beslutet om avvisning, dvs. till Migrationsverket.  

 

Ordalydelsen i den nya meningen täcker också det fallet att endast 

återreseförbudet överklagas. Överklagande ska därmed ske till 

Migrationsverket. Det är också lämpligt. När besluten meddelas 

måste utlänningen få besked om vad som gäller vid överklagande 

och instansordningen kan inte vara olika beroende på om bara det 

ena eller båda besluten överklagas eller om avvisningen skulle 

komma att överklagas vid ett senare tillfälle. Vad som sägs i den 

allmänna motiveringen och i författningskommentaren kan ge 

intrycket att den ändrade instansordningen för återreseförbuden 

endast gäller om båda besluten överklagas. Att så inte är fallet bör 

klargöras under den fortsatta beredningen. 

 

Det bör även under den fortsatta beredningen klargöras hur den nya 

bestämmelsen förhåller sig till 16 kap. 9 §. Enligt den bestämmelsen 

kan Polismyndighetens beslut om avvisning inte överklagas vidare till 
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Migrationsöverdomstolen. Uttrycket ”överklagas i samma ordning” 

kan uppfattas som att det innebär att ett beslut om återreseförbud 

som meddelas i samband med ett avvisningsbeslut inte heller kan 

överklagas till Migrationsöverdomstolen.  

 

I anslutning till vad nu sagts konstaterar Lagrådet att 

instansordningen i flera fall ter sig splittrad och att det finns ett behov 

av översyn. Det kan t.ex. ifrågasättas om det är motiverat att 

återreseförbud som Polismyndigheten meddelar utan samband med 

beslut om avvisning även i fortsättningen ska överklagas till en 

migrationsdomstol.  

 

 

 

 


