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Rättsligt ställningstagande
angående
verkställighet av beslut
som rör ensamkommande barn
Detta ställningstagande innehåller vägledning för dig som arbetar med
frågor om återvändande och verkställighet i ärenden som rör
ensamkommande barn.

Detta dokument syftar till att du ska få kunskaper om
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när vi ska bedriva efterforskningsarbete efter barnets
familjemedlemmar
bedömning av ordnat mottagande i hemlandet
vem som är att anse som familjemedlem i 12 kap. 3 a §
utlänningslagen (2005:716)
vad som krävs för att en mottagningsenhet ska vara väl lämpad
för att ta emot barn
vem som har bevisbördan i frågan om ordnat mottagande
när det bör anses föreligga ett praktiskt verkställighetshinder
hur vi hanterar barns medverkan till verkställighet av beslutet
ställföreträdarens ansvar i fråga om återvändande
huruvida det finns någon riktlinje för hur långt vi bör gå i
ansträngningarna för att verkställa ett beslut
hur garantier från mottagarlandet ska hanteras
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Rättslig bedömning
1. För dig som arbetar med asylärenden fram till beslut
Följande avsnitt riktar sig till dig som arbetar med initiala åtgärder,
handläggning och beslutsfattande i asylärenden.
1.1.

Efterforskningsarbete

Vi ska redan i grundprövningen inleda efterforskningsarbete efter barnets
föräldrar och andra anhöriga. Det arbetet ska inledas så snart som möjligt
efter att barnet har ansökt om uppehållstillstånd.
Enligt 2 d § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
ska Migrationsverket så snart som möjligt försöka hitta familjemedlemmar
till barn under 18 år som vid ankomst till Sverige är skilda från båda sina
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i
föräldrarnas ställe.
Bestämmelsen har sitt ursprung i artikel 19.3 i rådets direktiv 2003/9 EG
från den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande.
Enligt artikel 19.3 ska efterforskning göras för att tillgodose den underåriges
grundläggande intressen. De nämnda bestämmelserna anger inte i vilken
omfattning, med vilken intensitet eller på vilket sätt efterforskningsarbetet
ska göras.
Det framgår även av förarbetena att huvudinriktningen i arbetet med
ensamkommande barn, som inte bedöms vara i behov av skydd i Sverige,
ska vara att vidta alla de åtgärder som är möjliga för att barnen så snabbt
som möjligt ska kunna återförenas med sina föräldrar i hemlandet (prop.
1996/97:25 s. 250 f.).
Det kan i vissa fall vara svårt för Migrationsverket att spåra anhöriga till
barnet. Det försvåras om barnet inte visar något eget intresse av att
samarbeta i frågan. I de länder där det finns en fungerande statsapparat finns
det vanligen möjligheter till efterforskning av familjemedlemmar genom att
kontakta myndigheterna i hemlandet. För länder som är eller har varit
konfliktdrabbade och där folkbokföringen är bristfällig kan en möjlighet
vara att i vissa ärenden få hjälp av våra återvändandesambandsmän. Vi ska
göra en bedömning av möjligheterna till efterforskning i varje enskilt fall.
De skäl för ansökan om uppehållstillstånd som barnet åberopar kan ha
betydelse för möjligheterna till efterforskning. Om barnet åberopar
skyddsskäl gentemot myndigheterna i hemlandet ska vi inte kontakta dessa
för att efterforska barnets familjemedlemmar innan det finns ett
lagakraftvunnet avslagsbeslut.

3 (12)

Vi bör även vara uppmärksamma på om barnet berättat att någon eller några
familjemedlemmar till exempel är utsatta för fara eller blir/har blivit utsatta
för skyddsgrundande behandling av myndigheterna i hemlandet. Vi ska då
göra ett noggrant övervägande om en kontakt med hemlandets myndigheter
i ett sådant fall skulle äventyra familjens säkerhet, även om inte barnet själv
har sagt sig vara i fara.
1.2.

Ramen för grundprövningen

Redan i grundprövningen ska vi försäkra oss om möjligheten till ett ordnat
mottagande för barnet. Vi ska även ta hänsyn till andra praktiska skäl som
skulle kunna utgöra hinder mot verkställighet. Det framgår av förarbetena
att vi inte ska fatta ett beslut om avvisning eller utvisning då det redan inför
ett beslut står klart att beslutet inte skulle gå att verkställa (prop.
2004/2005:170 sid. 192 f.). Det innebär att vi ska utreda omständigheterna i
ärendet så långt det går för att kunna identifiera de eventuella individuella
ärenden där det redan vid grundprövningen står klart att det saknas
förutsättningar för att kunna verkställa beslutet.
Ett exempel på skillnaden mellan utredningen i grundärendet och i
verkställighetsstadiet är att vi ska säkerställa att det framgår av aktuell
landinformation att det finns en mottagningsenhet som är väl lämpad att ta
emot barnet i hemlandet när vi prövar grundärendet. Frågan om barnet kan
beredas plats på en sådan enhet ska däremot utredas i verkställighetsstadiet,
bl.a. av orsaken att det kan ta lång tid mellan beslut och verkställighet och
eftersom vi inte bör kontakta den sökandes hemlandsmyndigheter innan
frågan om asyl är slutligt avgjord.
1.3.

Vem har bevisbördan?

Det är den sökande som har bevisbördan för att visa att det finns skäl för
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen. Det betyder att den
sökande även har bevisbördan för att det finns ett praktiskt
verkställighetshinder (MIG 2008:38). Sökanden har därmed ansvar för att
lämna in relevanta uppgifter till ledning för bedömningen. Det ställs krav
på att sökanden talar sanning och hjälper utredaren så att alla fakta i ärendet
klarläggs (MIG 2007:12).
Som framgår av 8 kap. 7 § utlänningslagen ska vi ta ställning till om det
finns hinder för att verkställa beslutet enligt 12 kap. samma lag. Innan vi
fattar beslut i grundärendet ska vi därför utreda och göra en bedömning av
om det finns ett hinder för att verkställa beslutet på grund av att det saknas
ett ordnat mottagande. Migrationsverket har det primära ansvaret för att
ärendet blir tillräckligt utrett. Vi ska inhämta bevisning från sökanden och
vid behov ange om bevisunderlaget behöver kompletteras. Det kan även
krävas att vi hjälper sökanden med att fastställa vissa fakta, exempelvis
genom att ta fram aktuell landinformation.
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Av bestämmelsen i 12 kap. 3 a § utlänningslagen framgår att
Migrationsverket ska försäkra sig om att det finns ett ordnat mottagande
för barnet vid ett återvändande. Det innebär ett krav på att vi i
verkställighetsstadiet säkrar den praktiska möjligheten till ett ordnat
mottagande för barnet i hemlandet innan vi genomför en verkställighet
av ett beslut om av- eller utvisning som gäller barn.
Barn utan vårdnadshavare ska, utifrån sin ålder och mognad, medverka i
utredningen kring mottagandet i hemlandet. Det fastslår
Migrationsöverdomstolen i avgörandet MIG 2015:23. Domstolen uttalar att
det bör kunna krävas att ett barn deltar i arbetet med att utreda möjligheterna
till återvändande till hemlandet i den utsträckning som barnets ålder och
mognad tillåter samt beroende på hur situationen i landet ser ut.
Vi ska sträva efter en rimlig nivå vad gäller förväntan på barnets medverkan
i förhållande till mognadsgraden. En högre grad av medverkan kan i
normalfallet förväntas av barn i övre tonåren. Om barnet konsekvent
berättar att hon eller han inte vet var föräldrarna eller andra anhöriga
befinner sig bör det i normalfallet godtas om vi bedömer uppgifterna som
tillförlitliga.
1.4.

Bedömning av ordnat mottagande i hemlandet

Ett ordnat mottagande i hemlandet för ett ensamkommande barn ska
bestå av antingen en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en
mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand om barn.
Detta avsnitt innehåller definitioner av dessa begrepp och vägledning
i
hur vi ska tillämpa bestämmelsen i 12 kap. 3 a § utlänningslagen.
1.4.1. Prövning enligt 12 kap. 3 a § utlänningslagen
Bestämmelsen har sitt ursprung i artikel 10.2 återvändandedirektivet
(rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008).
Utgångspunkten är att vi gör en prövning av ordnat mottagande utifrån
förutsättningarna i det enskilda fallet. Vid tolkningen av bestämmelsen
ska vi beakta barnets bästa enligt 1 kap. 10 § utlänningslagen.
Vi prövar i första hand om det finns ett ordnat mottagande i form av en
eller flera familjemedlemmar i ärendet. Det är en viktig uppgift för
Migrationsverket att verka för familjeåterföreningar. Frågan om vem eller
vilka personer som är att anse som familjemedlemmar enligt bestämmelsen
behandlas i nästa avsnitt.
I andra hand ska vi pröva om det finns en utsedd förmyndare som kan ta
emot barnet i hemlandet.
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I sista hand ska vi utreda och bedöma om det finns en väl lämpad
mottagningsenhet i hemlandet som kan ta emot barnet. Denna utredning
ska inte inledas förrän vi bedömer att möjligheterna till en återförening
mellan barnet och dess familjemedlemmar är uttömda i grundärendet.
Det framgår av förarbeten att en sådan mottagningsenhet kan utgöras av en
social myndighet, ett barnhem eller annan institution som på ett lämpligt sätt
kan ta emot och ta hand om barnet (prop. 2011/12:60 sid. 95).
Om vi bedömer att det inte finns förutsättningar för ett ordnat mottagande
i hemlandet efter en prövning av samtliga rekvisit i 12 kap. 3 a §
utlänningslagen kan vi konstatera att det finns ett praktiskt
verkställighetshinder och då bör vi i normalfallet bevilja barnet
uppehållstillstånd. Läs mer om bedömningen av praktiska
verkställighetshinder i SR 25/2016.
1.4.2. Hur bör du tolka rekvisitet familjemedlem i 12 kap. 3 a §
utlänningslagen?
Det saknas närmare vägledning kring rekvisitet familjemedlem i 12 kap.
3 a § utlänningslagen i rättskällorna.
Begreppet familjemedlem och olika definitioner av familjekretsen finns i
andra bestämmelser i utlänningslagen och i olika direktiv i EU-rätten med
koppling till asylärenden.
Till exempel finns begreppet familjemedlem i 3 a kap. 2 § utlänningslagen
om uppehållsrätt för EES-medborgare och 7 kap. 6 § samma lag om
återkallelse av uppehållstillstånd för den som inte är medborgare i en EUstat. Båda bestämmelserna definierar begreppet familjemedlem i huvudsak
som en medlem ur kärnfamiljen (make/maka/sambo, barn eller förälder).
Ett annat exempel är prop. 2004/05:170 sid. 299 i fråga om tillämpning av
12 kap. 18 § utlänningslagen i situationer där en verkställighet i det enskilda
fallet framstår som orimlig. Det framgår att det exempelvis kan vara fråga
om ärenden som rör barn där det inte går att fastställa var föräldrarna
uppehåller sig.
I förarbetet (prop. 1988/89:86 s. 162 f.) till de nu upphävda bestämmelserna
i 8 kap. 4 och 5 §§ UtlL om av- och utvisning av personer som har
närstående i Sverige, definieras nära familjemedlem som en medlem av
kärnfamiljen, dvs. en partner, gift som ogift, och barn.
I utredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) nämns
inget om begreppet familjemedlem eller dess innebörd. Det görs en
hänvisning till prop. 1996:97:25 sid. 250-251 i avsnitt 9.2, sidan 103, om
avlägsnande av ensamkommande barn. Där skrivs att huvudinriktningen i
arbetet med de barn som kommer ensamma ska vara att vidta alla de
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åtgärder som är möjliga för att barnen så snabbt som möjligt ska kunna
återförenas med sina föräldrar i hemlandet.
Varken återvändandedirektivet eller familjeåterföreningsdirektivet (rådets
direktiv 2003/86/EG) innehåller någon definition av begreppet
familjemedlem.
I det omarbetade skyddsgrundsdirektivet (rådets direktiv 2011/95/EU)
berörs begreppet familjemedlem i fråga om vikten av att hålla samman
familjer. Av artikel 2 j framgår att familjemedlemmar är make/maka/sambo,
barn, föräldrar eller någon annan vuxen som ansvarar för personen som
beviljats skydd om denna person är underårig och ogift.
Denna definition av familjemedlemmar finns även i Dublinförordningens
artikel 2 g (rådets direktiv 2013/604/EU). Förordningen skiljer på
familjemedlemmar, syskon (artikel 8.1) och släktingar (artikel 2 h).
Vid en analogisk tolkning av begreppet familjemedlem i gällande rätt är
slutsatsen att rekvisitet familjemedlem i första hand avser medlemmar i
kärnfamiljen, dvs. barnets föräldrar.
1.4.2.1.

Hur prövar du vilka familjemedlemmar som kan ta emot
barnet i hemlandet vid ett återvändande?

Vid prövning av det ordnade mottagandet för barnet ska vi beakta barnets
bästa enligt 1 kap. 10 § utlänningslagen.
Mot bakgrund av slutsatserna i föregående avsnitt bör vi tolka innebörden
av rekvisitet familjemedlem i 12 kap. 3 a § utlänningslagen som följande.
Vi ska göra en sådan tolkning av rekvisitet familjemedlem att det i första
hand avser barnets vårdnadshavare. Det är med andra ord kärnfamiljen, dvs.
en förälder eller båda föräldrarna, som i första hand är de familjemedlemmar
som ska ta emot barnet vid ett återvändande till hemlandet.
Denna tolkning har stöd i såväl svensk rätt som EU-rätt och internationella
konventioner som till exempel barnkonventionen. Barnkonventionen
innehåller flera artiklar som understryker vikten av barnets samhörighet med
föräldrarna (till exempel artikel 9 och artikel 10).
Om vi bedömer att det inte är möjligt för barnet att återvända till föräldrarna
i hemlandet ska vi i andra hand göra en bedömning om det är möjligt för
barnet att återvända till en person utanför kärnfamiljen.
Det framhålls i ett svar från etiska rådet i frågan1 att barnet ska få möjlighet
att komma till tals och ge uttryck för en egen åsikt om vem som skulle
1

Svar från Etiska rådet daterat 26 december 2016, Etiska rådet om barns rätt att komma till
tals i olika frågor, dnr. 1.3.1-2017-39198 .
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kunna utgöra ett ordnat mottagande i hemlandet. Barnets åsikt ska tillmätas
en betydande vikt eftersom det är ett beslut med stor inverkan på barnets liv
och för att det är en viktig del i bedömningen av barnets bästa. Det skapar
även en lyhördhet i frågan om vem barnet självt uppfattar som en
familjemedlem.
Även om barnets åsikt ska ges en betydande vikt i frågan är det inte menat
att vara en avgörande faktor, utan en viktig omständighet vid bedömningen
av barnets bästa. Vi ska analysera konsekvenserna för barnet vid ett
återvändande till mottagaren. Vid denna bedömning ska vi väga in faktorer
som det legala och det faktiska ansvaret personen har för barnet och vikten
av att vi så långt som möjligt säkerställer att barnet återsänds till en säker
och trygg miljö.
Vi ska även ta hänsyn till den sociokulturella kontext till vilken barnet ska
återvända. Vid bedömningen av vem som är att anse som lämplig mottagare
finns risk för att vi tillämpar en etnocentrisk syn på familjebegreppet. Till
exempel kan begreppet familj tolkas annorlunda i klansamhällen. En alltför
restriktiv tolkning av vem som är att anse som familjemedlem kan utesluta
personer som både har vilja och förmåga att ta emot barnet i hemlandet, på
samma sätt som en person ur kärnfamiljen.
1.4.3. Vilka krav ska vara uppfyllda för att vi ska göra bedömningen att
en mottagningsenhet är väl lämpad för att ta emot barnet?
Enligt 12 kap. 3 a § utlänningslagen ska vi försäkra oss om att barnet tas
emot i hemlandet av en mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand om
barn. Det har inte definierats eller förtydligats vilka krav som bör ställas på
en sådan mottagningsenhet i lag eller praxis.
Det finns viss vägledning i denna fråga i förarbetena till genomförandet av
återvändandedirektivet i svensk rätt (prop. 2011/12:60). Som påpekades av
bl.a. Barnombudsmannen i remissförfarandet, rymmer begreppet
mottagningsenhet enheter av olika slag och kvalitet. Det klargjordes därför
att det endast är sådana enheter för mottagande som är väl lämpade att ta
hand om ett barn som kan komma ifråga (a.a. sid. 45). Rädda barnen
anförde bl.a. att det avgörande bör vara om barnet får en tillfredsställande
omvårdnad av mottagningsenheten (a.a. sid. 44).
Vid bedömningen av om det finns en mottagningsenhet väl lämpad för att ta
hand om barn i hemlandet ska vi ta ställning till om den aktuella enheten har
möjligheter att tillgodose barnets grundläggande behov.
De barnspecifika rättigheter som följer av barnkonventionen ger ledning i
frågan om vad kan anses utgöra grundläggande behov för barn. Av
barnkonventionen följer bl.a. att ensamkommande barn inte ska återsändas
till ett land eller område där det finns allvarliga risker för barnets liv och
utveckling (artikel 6). Vidare har barn rätt till en skälig levnadsstandard
(artikel 27) som omfattar bl.a. mat, rent vatten, bostad och kläder. Barnet
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ska också skyddas från fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller
utnyttjande (artikel 19, 34 och 36). Det framgår även av konventionen att ett
barn som är omhändertaget av statliga myndigheter bl.a. ska få omvårdnad
och skydd (artikel 25).
Vi ska bedöma mottagningsförhållandena i hemlandet utifrån aktuell
landinformation.
1.5.

När föreligger ett praktiskt verkställighetshinder?

Utgångspunkten är att vi ska utreda och bedöma möjligheterna till ett
återvändande så långt det är möjligt i ärenden där barn saknar skyddsbehov
och andra skäl för uppehållstillstånd.
Det går inte att ge någon generell riktlinje för hur långt vi bör gå i
ansträngningarna att utreda och pröva om det finns ett ordnat mottagande i
hemlandet innan vi kan konstatera att det finns ett praktiskt
verkställighetshinder. Det är en bedömning som vi ska göra utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet.
Det ingår i den bedömningen att redan i grundprövningen överväga om det
skulle kunna gå att verkställa beslutet. Ett beslut om avvisning eller
utvisning bör inte fattas då det redan inför ett beslut står klart att
avlägsnandebeslutet inte skulle gå att verkställa (se avsnitt 1.2).
Det kan förekomma situationer när det redan i grundprövningen kan
konstateras att arbetet med återvändandet i ärendet skulle vara utsiktslöst.
Till exempel när det efter noggrann utredning saknas tillräckliga uppgifter i
ärendet för att kunna arbeta med efterforskning av familjemedlemmar och
det inte finns någon lämplig mottagningsenhet i hemlandet enligt
landinformation.
I ett sådant fall föreligger ett praktiskt verkställighetshinder enligt 12 kap. 3
a § utlänningslagen och då bör vi i normalfallet bevilja uppehållstillstånd.
1.6.

Föreligger särskilda skäl för längre tidsfrist för frivillig
avresa i ärenden som rör ensamkommande barn?

När ett av- eller utvisningsbeslut fattas i grundärendet ska vi besluta om en
tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § utlänningslagen. Tidsfristen
ska som huvudregel bestämmas till två eller fyra veckor om inte särskilda
skäl för en längre tidsfrist finns. Enligt 12 kap. 14 b § utlänningslagen finns
möjlighet att förlänga en tidsfrist för frivillig avresa om det av särskilda skäl
finns behov av det. I prop. 2011/12:60 sid. 88 anges att i fall som rör barn
kan det vid beaktande av barnets bästa i 1 kap. 10 § utlänningslagen finnas
skäl till att en längre tidsfrist ska meddelas.
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Det arbete vi gör för att kunna verkställa ett beslut om avvisning eller
utvisning för ett ensamkommande barn tar normalt sett längre tid än två
eller fyra veckor. En av orsakerna till detta är att vi ska försäkra oss om att
det finns ett ordnat mottagande för barnet i hemlandet. Det finns därför skäl
att ta ställning till en förlängning redan vid beslutet om av- eller utvisning.
Huvudregeln är att vi ska förlänga tidsfristen i dessa ärenden. Vi ska göra en
individuell bedömning av tidsfristens längd i det enskilda ärendet.
Tidsfristen bör normalt sett vara fem månader från tidpunkten då beslutet
vinner laga kraft. Beroende på omständigheterna i ärendet kan tidsfristen
beslutas för en kortare eller längre tid än fem månader. Vid bedömningen av
längden på tidsfristen är det viktigt att ta hänsyn till exempelvis när barnet
fyller 18 år. Läs mer om förutsättningarna för förlängning av tidsfrist för
frivillig avresa i SR 11/2017.

2. För dig som arbetar med att verkställa beslut
Följande avsnitt riktar sig till dig som arbetar med återvändande och
verkställande av beslut i asylärenden.
Ensamkommande barn befinner sig ofta i en utsatt situation. Alla
överväganden vi gör i återvändandeprocessen bör ha målsättningen att
verkställighetsarbetet ska genomförs så enkelt, snabbt och billigt som
möjligt utan att barnets rättigheter eller Migrationsverkets skyldigheter sätts
åt sidan. Det får anses vara i linje med ett humant och värdigt
återvändandearbete att varje barns väntetid blir så kort som möjligt.
För att bedriva ett värdigt återvändandearbete är det också av vikt att vi låter
barnet komma till tals genom hela processen samt att vi ger barnet saklig
och korrekt information så att barnet förstår sin situation.
2.1.

Fortsatt efterforskningsarbete

Huvudprincipen är att vi ska eftersträva att återförena barnet med sina
familjemedlemmar. Vi har därför en fortsatt skyldighet att eftersöka barnets
familj och anhöriga efter att vi har fattat beslut om uppehållstillstånd. Det
ska vi göra även om det i beslutet har konstaterats att barnet ska återvända
till en utsedd förmyndare eller mottagningsenhet och barnet inte har kontakt
eller har uppgett att han eller hon inte kan komma i kontakt med sin familj.
Vi behöver däremot inte bedriva sådant efterforskningsarbete på ett aktivt
sätt om det bedöms som helt utsiktslöst att lokalisera eller komma i kontakt
med barnets familjemedlemmar.
Vi bör iaktta försiktighet i verkställighetsstadiet när det gäller kontakt med
hemlandets myndigheter om vi har information som indikerar på att det
skulle kunna medföra risk för barnet eller någon av dess närstående. Det är
en bedömning som vi får göra utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.
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2.2.

Har barn en skyldighet att medverka till återvändande?

Det är en allmänt vedertagen grundprincip att den som har fått ett
(lagakraftvunnet) beslut om att lämna Sverige är skyldig att följa beslutet
och lämna landet självmant (12 kap. 15 § utlänningslagen och bl.a. MIG
2007:9). När det gäller barn ligger huvudansvaret för återvändandet på den
verkställande myndigheten, det kan vi utläsa bland annat ur kravet i 12 kap.
3 a § utlänningslagen på att det ska finnas ett ordnat mottagnade som tar
emot barnet innan ett ensamkommande barns beslut om av- eller utvisning
får verkställas. När det gäller frågan om bevisbördans placering, se avsnitt
1.3.
2.2.1. Kan du ställa krav på barnets medverkan?
Även om huvudansvaret ligger på Migrationsverket utesluter det inte att vi
samtidigt kan ställa kravet att barnet medverkar till verkställigheten i den
mån barnets ålder, mognad och omständigheterna i övrigt tillåter det. Barnet
ska inte tvingas hantera frågor som är orimligt svåra i förhållande till
mognadsgraden och barnets individuella förutsättningar, samtidigt som
barnet har rätt till saklig information om sitt ärende och en rätt att få komma
till tals.
2.2.2. Vad gör du om barnet vägrar medverka?
I normalfallet bör inte barnets bristande medverkan i sig leda till
bedömningen att det föreligger ett verkställighetshinder, eftersom hindret
kan avhjälpas av barnet. Vi ska därför i en sådan situation fortsätta arbetet
i syfte att beslutet ska kunna verkställas.
2.3.

Kan du lägga ansvar för återvändandearbetet på
ställföreträdaren?

I samband med ett återvändande kan en god man hjälpa till med praktiska
angelägenheter och fungera som ett stöd för barnet. Att den gode mannen
involveras i återvändandearbetet kan bidra till ett mer effektivt
återvändandearbete och samtidigt bidra till att skapa trygghet för barnet.
Den gode mannen har däremot inget ansvar för barnets resa eller
mottagandet i det aktuella mottagarlandet, och vi bör därför inte lägga
något ansvar för återvändandearbetet på barnets ställföreträdare.
2.4.

Den gode mannens uppdrag i verkställighetsstadiet

Den gode mannen företräder barnet, har ansvar för barnets personliga
förhållanden och sköter barnets angelägenheter. I samband med en
återvändandeprocess ställs den gode mannen ibland inför svåra
överväganden kopplat till uppdraget att tillvarata huvudmannens intressen
där det ur den gode mannens perspektiv ibland kan vara svårt att bedöma
vad som är barnets bästa.
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I den gode mannens uppdrag, vilket är att bevaka barnets rätt, ligger normalt
inte att motverka ett återvändandearbete som bedrivs i behörig ordning. Det
utesluter inte att den gode mannen i vissa situationer, i enlighet med sitt
uppdrag och inom lagens ramar, kan vidta åtgärder i syfte att förhindra att
ett beslut verkställs. Åtgärderna måste vara förenliga med barnets vilja och
ligga i barnets intresse.
Om det uppstår svårigheter av annan art i samarbetet med en god man,
exempelvis om den gode mannen i strid med barnets vilja motverkar en
verkställighet, bör vi ha en dialog med personen och/eller
överförmyndarnämnden för att komma tillrätta med problemen och skapa
goda förutsättningar för det fortsatta verkställighetsarbetet.
2.5.

Finns någon riktlinje för hur långt du bör gå i
ansträngningarna för att verkställa beslutet?

Utgångspunkten är att vi ska arbeta för verkställandet av alla av- och
utvisningsbeslut så långt det är möjligt. Någon generell riktlinje för hur
långt vi bör gå i de ansträngningarna kan inte lämnas. Det är en bedömning
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
Vi ska fortlöpande bedöma vilka förutsättningar det finns för att kunna
genomföra en verkställighet. Om det i praktiken är utsiktslöst att finna ett
ordnat mottagande ska vi inte driva arbetet vidare. Vi ska i en sådan
situation ta ställning till om det finns verkställighetshinder.
Det avgörande för hur långt vi bör gå i ansträngningarna är om, och i vilken
utsträckning, de åtgärder vi tänkt genomföra skulle skapa förutsättningar för
att kunna verkställa beslutet. Det kan finnas behov av omfattande åtgärder i
det enskilda fallet för att möjliggöra en verkställighet. Vi ska inför
resurskrävande åtgärder göra en avvägning mellan kostnaden och resultatet.
Vårt uppdrag att möjliggöra verkställighet av beslut bör väga tungt i den
bedömningen.
2.6.

Kan du förlänga tidsfrist för frivillig avresa?

Vi har möjlighet att enligt 12 kap. 14 b § utlänningslagen förlänga en
tidsfrist för frivillig avresa om det av särskilda skäl finns behov av det. I
grundärendet beslutar vi vanligen om en längre tidsfrist av särskilda skäl i
ärenden som rör ensamkommande barn. Tidsfristen kan förlängas ytterligare
om den löper ut. I prop. 2011/12:60 anges på sid 96 f att så kan vara fallet
om det tar tid att få fram nödvändiga resedokument. Läs mer om
förutsättningarna för förlängning av tidsfrist för frivillig avresa
i SR 11/2017.

12 (12)

2.7.

Hur ska du hantera garantier från mottagarlandet?

Det förekommer att verkställighetslandet i kontakter med Migrationsverket
garanterar barnet vård och omsorg vid en mottagningsenhet utan att lämna
några detaljer kring mottagandet. I praktiken kan det vara så att det
mottagande landet förbehåller sig rätten att utreda barnets behov och
placering efter barnets ankomst.
Utgångspunkten är att vi ska godta mottagarlandets uppgifter om det inte
finns något förhållande som talar mot detta i det specifika ärendet. Det kan
till exempel röra sig om invändningar från barnets sida. Vi ska beakta sådan
information i bedömningen av det individuella ärendet. För att vi ska godta
de garantier som mottagarlandet lämnar krävs att vi jämför och kontrollerar
uppgifterna mot relevant och uppdaterad landinformation. Vi behöver inte
genomföra en omfattande landinformationsutredning om det inte finns några
indikationer som talar emot mottagarlandets uppgifter. Exempelvis bör det
räcka med information om att väl lämpade mottagningsenheter finns i
tillräcklig omfattning i hemlandet.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av rättsliga experterna
Ställningstagandet ersätter SR 26/2016 som härmed upphävs.

Rättschef

