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De flesta beslut att avvisa en person som inte ansöker om asyl kan
däremot verkställas även om de inte har fått laga kraft, utan att
Migrationsverket särskilt förordnar om detta. Det följer av 12 kap.
6 § utlänningslagen. Beslutet ska innehålla en
överklagandehänvisning.


För EU-medborgare och deras familjemedlemmar samt viseringsfria
personer som återkallar sin ansökan gäller särskilda regler.



Efter ett avvisningsbeslut efter att en person har återkallat sin
ansökan, kan återvändandearbete påbörjas under överklagandetiden.
Vi behöver inte invänta att migrationsdomstolen avgör frågan om
inhibition. Om beslutet har förenats med tidsfrist för frivillig avresa
får Migrationsverket inte verkställa det innan tidsfristen har löpt ut.
Det finns däremot inga hinder mot att bistå den sökande med att
själv återvända under tidsfristen.



Om en person, efter att ha återkallat sin ansökan om
uppehållstillstånd och avlägsnandebeslut fattats, ansöker om asyl
eller uppehållstillstånd på annan grund innan avvisnings- eller
utvisningsbeslutet fått laga kraft måste man avgöra om den nya
ansökan är ett överklagande av avlägsnandebeslutet.
Om det är ett överklagande, ska Migrationsverket fatta beslut om
att ompröva det tidigare beslutet och upphäva avvisnings- eller
utvisningsbeslutet. Detta beslut, överklagandet och handlingarna
överlämnas sedan till migrationsdomstolen.
Om det inte är fråga om ett överklagande, ska ansökan hanteras
som en omprövning. Avvisnings- eller utvisningsbeslutet ska då
upphävas och ärendet ska prövas i sak. Eftersom det inte är ett
överklagande behöver något överlämnande till migrationsdomstolen
inte ske.



I det fall sökanden ansöker om uppehållstillstånd på nytt efter att
avlägsnandebeslutet har fått laga kraft och den sökande inte åberopar
skyddsskäl är 12 kap. 18 § utlänningslagen tillämplig.



I det fall sökanden ansöker om uppehållstillstånd på nytt efter att
avlägsnandebeslutet har fått laga kraft och den sökande åberopar
skyddsskäl ska ärendet hanteras enligt 12 kap. 19 § tredje stycket
utlänningslagen. Verkställigheten ska då inhiberas.
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1. Inledning/Bakgrund
Det förekommer i både asyl- och tillståndsärenden att den sökande
återkallar sin ansökan för att i ett senare skede ångra sig och på nytt söka
asyl eller uppehållstillstånd på annan grund. Det här ställningstagandet ska
ge ledning för handläggningen och vilka beslut som ska fattas i dessa
situationer. Det ges rättslig ledning kring bl.a. beslut om tidsfrist,
återreseförbud och förvar i dessa situationer. Här finns också förtydligande
om vilka avvisningsbeslut som blir omedelbart verkställbara.
Ställningstagandet avser enbart situationen då den sökande uttryckligen har
återkallat sin ansökan om asyl eller uppehållstillstånd på annan grund. Det
avser inte situationen då en person som har beviljats en
skyddsstatusförklaring ansöker om förlängning av sitt tidsbegränsade
uppehållstillstånd och sedan återkallar en sådan förlängningsansökan.
Vägledning om avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet med
stöd av 8 kap. 19 § utlänningslagen respektive om avvisning av ansökan
med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen finns i andra rättsliga
ställningstaganden. Dessa rättsliga ställningstaganden ska således inte
tillämpas då den sökande uttryckligen återkallat sin ansökan om
uppehållstillstånd.

2. Rättslig bedömning
2.1 Den sökande återkallar en ansökan om asyl eller
uppehållstillstånd på annan grund
Hur ska frågan (ärendet) om uppehållstillstånd hanteras när sökanden
återkallat sin ansökan?
När den sökande återkallar sin ansökan ska ärendet om uppehållstillstånd
avskrivas utan prövning i sak. När den sökande har återkallat ansökan om
uppehållstillstånd finns det ingen ansökan längre, och personen är i detta
läge inte att anse som asylsökande eller ”sökande” av uppehållstillstånd på
någon annan grund.
Om det även finns en ansökan om statusförklaring ska också den avskrivas.
Handläggningen av återkallade ansökningar ska ske skyndsamt1.

1

Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen (DUA) har en standard om återkallelse av
asylansökan som bl.a. rör handläggningen av återkallade asylansökningar.
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Ska avvisnings- eller utvisningsbeslut fattas?
Sverige har skyldighet enligt EU:s återvändandedirektiv att se till att en
person som vistas illegalt i landet lämnar Schengenterritoriet2. Om det inte
kan konstateras att personen är utrest, ska det därför fattas beslut om
antingen avvisning eller utvisning.3
En person som har återkallat sin ansökan om uppehållstillstånd har normalt
sett inget tillstånd att vistas i Sverige. I normalfallet ska Migrationsverket
därför fatta beslut om att avvisa personen enligt 8 kap. 2 § första stycket 2
utlänningslagen, under förutsättning att beslutet fattas inom tre månader från
den första ansökan om uppehållstillstånd (se 8 kap. 5 § utlänningslagen).
Om det vid beslutstillfället gått mer än tre månader från den första ansökan
om uppehållstillstånd finns normalt grund för att besluta om utvisning med
stöd av 8 kap. 6 § utlänningslagen, se vidare nedan. Observera dock nedan
vad som gäller för viseringsfria personer och EES-medborgare.
Kan det konstateras att personen är utrest, ska det inte fattas något
avlägsnandebeslut.
Måste man förordna om omedelbar verkställighet när man fattar ett
avvisningsbeslut efter återkallande?
De flesta beslut att avvisa en person som inte ansöker om asyl kan
verkställas även om de inte har fått laga kraft. Det följer av 12 kap. 6 §
utlänningslagen som hänvisar till bl. a. 8 kap. 17 § andra stycket. Det
innebär t.ex. att i alla de fall som såväl Polismyndigheten som
Migrationsverket skulle kunna besluta om avvisning är Migrationsverkets
avvisningsbeslut omedelbart verkställbara utan något särskilt förordnande. I
dessa fall behöver verket alltså inte förordna om att de kan verkställas trots
att de inte har fått laga kraft. Ett sådant förordnande har ingen rättslig
verkan, utan kan endast ses som en upplysning. Ett vanligt exempel på ett
sådant beslut vid återkallande är att verket fattar beslut om avvisning med
stöd av 8 kap 2 § första stycket 2 utlänningslagen.
Migrationsverket kan endast förordna om omedelbar verkställighet med
stöd av 8 kap. 19 § utlänningslagen beträffande personer som ansöker om
asyl och där det på grund av att personen inte åberopat skyddsskäl eller klart
otillförlitliga uppgifter är uppenbart att uppehållstillstånd inte kan beviljas 4.
Eftersom personer som återkallat sin ansökan om asyl inte längre är att anse
som asylsökande är 8 kap. 19 § utlänningslagen inte tillämplig på
avvisningsbeslut som fattas efter återkallade asylansökningar. Man kan
alltså inte förordna om omedelbar verkställighet med stöd av 8 kap. 19 §
utlänningslagen vid avvisningsbeslut efter att en asylansökan har återkallats.

2

Artikel 6 i direktiv 2008/115/EG om gemensamma normer och förfaranden för
återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna.
3
Ledning för när en person kan anses vara utrest finns i DUA:s rutin för när en person kan
anses vara utrest.
4
Se rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till
hemlandet med stöd av 8 kap. 19 § utlänningslagen.
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Som framgår ovan är dock ett sådant avvisningsbeslut omedelbart
verkställbart utan särskilt förordnande.
Utvisningsbeslut
Om ett beslut om att avskriva ansökan om uppehållstillstånd och om
avlägsnande fattas efter tre månader från ansökan, blir det ett beslut om
utvisning med stöd av 8 kap. 6 § utlänningslagen. Ett utvisningsbeslut måste
få laga kraft för att Migrationsverket ska kunna verkställa det. Om den
sökande själv vill återvända innan beslutet fått laga kraft, finns det dock
inget hinder mot detta.
Ska man besluta om tidsfrist för frivillig avresa eller återreseförbud
efter ett återkallande?
Avvisningsbeslut och utvisningsbeslut efter återkallande av en ansökan om
uppehållstillstånd bör normalt förenas med tidsfrist för frivillig avresa enligt
huvudregeln i 8 kap. 21 § utlänningslagen. Detta om inte något av
undantagen i första stycket är tillämpliga, t. ex. att det finns risk för att
personen avviker. Om en person har återkallat sin ansökan om
uppehållstillstånd får det normalt förutsättas att personen har för avsikt att
lämna Sverige. I enskilda fall kan det dock finnas information eller
uppgifter som tyder på att det finns en risk för att personen kommer att
avvika. I ett sådant fall ska tidsfrist inte ges. I stället ska återreseförbud
meddelas.
I 8 kap. 21 § första stycket 5 utlänningslagen anges att en tidsfrist för
frivillig avresa inte ska meddelas när en utlänning avvisas av
Migrationsverket med omedelbar verkställighet. Med ”avvisas med
omedelbar verkställighet” avses de fall där Migrationsverket förordnar om
omedelbar verkställighet med stöd av 8 kap. 19 § utlänningslagen, vilken
alltså inte kan tillämpas efter att en asylansökan återkallats. Detta framgår
av förarbetena, se prop. 2011/12:60 s. 32. Bestämmelsen i 8 kap. 21 § första
stycket 5 utlänningslagen utgör alltså inte något hinder mot att
Migrationsverket beslutar om tidsfrist för frivillig avresa vid
avvisningsbeslut som är omedelbart verkställbara utan särskilt förordnande.
Vilka regler gäller för avvisning eller utvisning av EU-medborgare och
deras familjemedlemmar?
Följande gäller för det fall en EU-medborgare ansöker om asyl eller
uppehållstillstånd och därefter återkallar sin ansökan. En EU-medborgare
som har ett giltigt identitetskort eller pass enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen
har rätt att uppehålla sig på annan medlemsstats territorium under tre
månader från inresan. Under denna tid kan avvisning inte ske. Det är därför
inte möjligt att fatta beslut om att personen ska avvisas, såvida det inte sker
av hänsyn till allmän ordning och säkerhet5.

5

Se 8 kap. 11 § utlänningslagen.
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Hur hanterar man återkallande av ansökan om uppehållstillstånd
från viseringsfria personer?
Viseringsfria personer eller viseringspliktiga personer med gällande visering
som har återkallat sin ansökan om uppehållstillstånd kan inte avvisas med
stöd av 8 kap. 2 § 2 utlänningslagen inom tre månader från inresan.
Viseringsfriheten eller innehavet av en giltig visering ger dem ju rätt att
vistas i Sverige.
Enligt 8 kap. 2 § 3 utlänningslagen får en viseringsfri utlänning avvisas
om han/hon inte har för avsikt att lämna Sverige efter att den viseringsfria
tiden har löpt ut6. Detsamma gäller för viseringspliktiga utlänningar som
inte har för avsikt att lämna Sverige efter att viseringstiden löpt ut. I
förarbetena anges som exempel att en person under vistelsen ansöker om
asyl7. Även en ansökan om uppehållstillstånd som ger rätt till bosättning på
annan grund än asyl får ses som att personen inte har för avsikt att lämna
Sverige efter den viseringsfria tiden/viseringstiden. Denna bestämmelse kan
dock inte tillämpas på viseringsfria utlänningar eller viseringspliktiga med
gällande visering som har återkallat sin ansökan om uppehållstillstånd. I
och med återkallelsen ansöker de inte om uppehållstillstånd. De har då rätt
att vara kvar här under den viseringsfria tiden.
Om en person saknar medel kan han/hon avvisas med stöd av 8 kap. 3 §
första stycket 1 utlänningslagen. Att en person har omfattats av lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) indikerar inte att
personen saknar medel. Asylsökande som ansöker om dagersättning ska
däremot vid ansökan skriva under på heder och samvete att de saknar egna
medel och att de har uppgett riktiga ekonomiska förhållanden8. Att personen
har ansökt om dagersättning enligt LMA bör mot denna bakgrund ses som
en stark indikation på att personen saknar medel för sin dagliga livsföring
enligt 17 § LMA, och på att personen därför kan avvisas med stöd av 8 kap.
3 § första stycket 1 utlänningslagen.
Om en viseringsfri person eller en person med gällande visering däremot
har medel för vistelsen torde det inte vara möjligt att besluta om avvisning
under viseringstiden.
Är beslut om avvisning eller utvisning överklagbara?
Avvisnings- och utvisningsbeslut kan överklagas enligt 14 kap. 3 §
utlänningslagen och överklagandehänvisning ska därför lämnas.
När kan ett återvändandearbete påbörjas?
6

Viseringsfri tid är tre månader från inresan i Schengenområdet. Detta framgår av
art. 1.2 i förordning (EG) 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder
vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av
förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav. I
bilagor till förordningen finns förteckningar över länder vars medborgare är
viseringsskyldiga respektive viseringsfria.
7
Prop. 2015/16:147 s. 10 f.
8
Se 8 § förordningen 1994:361 om mottagande av asylsökande m fl.
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Om ett omedelbart verkställbart beslut om att avvisa en person som har
ansökt om asyl överklagas kräver EU:s asylprocedurdirektiv (2013/32/EU)
att en domstol ska pröva frågan om inhibition.9 EU-domstolen har i en dom
i mål C-181/16 (Gnandi) uttalat att alla rättsverkningar av ett
avvisningsbeslut ska upphöra under överklagandetiden och fram till att
domstolen fattat beslut i frågan om inhibition. Denna dom gäller dock
endast personer som har ansökt om asyl.
En person som har återkallat sin asylansökan är inte längre att anse som
asylsökande och ett avvisningsbeslut fattas inte med stöd i bestämmelser
som grundar sig på asylprocedurdirektivet. Den ovan nämnda domen från
EU-domstolen har därför ingen inverkan på avvisningsbeslut efter
återkallande.
Detta innebär att vid ett avvisningsbeslut efter en återkallad ansökan om
uppehållstillstånd kan återvändandearbetet påbörjas redan under
överklagandetiden, till skillnad från ett avvisningsbeslut som är omedelbart
verkställbart enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen. Om beslut om tidsfrist för
frivillig avresa meddelats får Migrationsverket inte verkställa
avvisningsbeslutet innan tidsfristen har löpt ut. Det finns dock inga hinder
mot att bistå den sökande att själv återvända under tidsfristen.
Vad gäller för beslut om förvar efter att en ansökan om
uppehållstillstånd återkallats?
Eftersom EU-domstolens dom i C-181/16 inte har någon inverkan på
avvisningsbeslut efter återkallande, är det möjligt att ta en person i
verkställighetsförvar (10 kap. 1 andra stycket 3 utlänningslagen) vid ett
beslut om avvisning om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Det
förutsätter dock att beslutet om avvisning inte förenats med någon tidsfrist
för frivillig avresa.
Det är också möjligt att fatta beslut om sannolikhetsförvar (10 kap. 1 andra
stycket 2 utlänningslagen) innan ett avvisnings- eller utvisningsbeslut har
fattats, om förutsättningarna för det är uppfyllda. Beslut om
sannolikhetsförvar kan också fattas vid ett beslut om utvisning efter
återkallad ansökan om uppehållstillstånd, i avvaktan på att
utvisningsbeslutet ska få laga kraft. Det förutsätter dock att
utvisningsbeslutet inte har förenats med någon tidsfrist för frivillig avresa.
Dublinärenden

I ärenden som handläggs enligt Dublinförordningen, medför en återkallelse
av en asylansökan inte per automatik att handläggningen enligt
Dublinförordningen ska upphöra (jfr MIG 2008:28). Om den sökande
återkallar sin ansökan innan accept, men det finns en asylansökan i en annan
stat, bör Dublinprocessen fortsätta.

9

Se motsvarande reglering i 12 kap. 8 a § utlänningslagen.
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Om det inte finns en asylansökan i en annan stat är Dublinförordningen
inte tillämplig då den sökande har återkallat sin asylansökan10. Då bör
Dublinhandläggningen avbrytas och i stället ska ansökan avskrivas och det
ska fattas beslut om avvisning eller utvisning som vanligt.
Om den sökande återkallar ansökan efter att ansvarig medlemsstat fastställts
(det finns en accept) ska det fattas överföringsbeslut. I dessa fall är
Dublinförordningen tillämplig och det finns ett ansvar för den ansvariga
medlemsstaten att återta personen.

2.2 Ny ansökan om asyl eller uppehållstillstånd på annan
grund
2.2.1 Avskrivnings- och avvisnings/utvisningsbeslutet har inte fått
laga kraft

Nya ärenden ska läggas upp
För det fall den sökande, efter att verket har fattat beslut om avskrivning
och avvisning eller utvisning efter en återkallad ansökan, återkommer
och på nytt vill ansöka om uppehållstillstånd, ska ett nytt ärende om
uppehållstillstånd m.m. läggas upp med det nya datumet11.
Ett omprövningsärende ska registreras. Omprövningen består i att
avvisnings- eller utvisningsbeslutet upphävs.
Om den sökande ansöker om asyl ska biometri, d v s daktning och
fotografering, tas med stöd av 9 kap. 8 § 2 p utlänningslagen för att
säkerställa att det är samma person12.
Omprövning av avvisnings- eller utvisningsbeslutet
I 46 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) anges att om en
myndighet ändrar ett beslut som överklagas, ska den överlämna även det
nya beslutet till överinstansen13. Överklagandet ska alltså överlämnas, även
om myndigheten anser att den har omprövat helt enligt klagandens begäran.
Om det i samband med den nya ansökan framgår, eller uttryckligen anges,
att sökanden vill överklaga beslutet om avvisning eller utvisning ska
Migrationsverket fatta beslut om att ompröva ärendet med stöd av 13 kap.
13 § utlänningslagen. Migrationsverket måste i dessa fall vara uppmärksamt
på hur den sökande uttrycker sig.
10

EU-domstolens mål C-620/10 och MIG 2012:16.
Detta hänger samman med att en asylsökande från dagen för ansökan har rätt till bl. a.
förmåner enligt LMA.
12
Lagrummet förutsätter att en person ansöker om skydd enligt 4 kap. 2 eller 2 a §,
vilket är uppfyllt om personen åter vill ha sin asylansökan prövad. Se även
Eurodacförordningen (EU) 603/2013.
13
Övervägandena till denna nya reglering finns i förarbetena till förvaltningslagen, prop.
2017/18:180 s. 269 ff.
11
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Vid omprövningen ska Migrationsverket besluta om att upphäva avvisningseller utvisningsbeslutet. Detta beslut, överklagandet och handlingarna i
ärendet överlämnas sedan till migrationsdomstolen. Migrationsverket måste
då avvakta att domstolen avgör överklagandet för att kunna börja handlägga
det nya ärendet om uppehållstillstånd. Avskrivningsbeslutet ska inte
upphävas, eftersom det efter återkallandet var korrekt att fatta beslut om att
avskriva ansökan om uppehållstillstånd.
Om den sökande däremot inte uttrycker sig i termen ”överklagande”, och
det inte heller på annat sätt framgår att sökanden vill överklaga beslutet i det
tidigare ärendet, behöver Migrationsverket inte överlämna något till
migrationsdomstolen. Migrationsverket ska då genom omprövning upphäva
avvisnings- eller utvisningsbeslutet och pröva den nya ansökan i sak enligt
ovan.
Handläggning och prövning ska ske som ett vanligt grundärende. Offentligt
biträde ska förordnas i förekommande fall och är det en asylansökan ska det
vara muntlig handläggning. Resulterar prövningen i att den sökande inte har
rätt till uppehållstillstånd ska det fattas ett nytt beslut om avvisning eller
utvisning.
När det är fråga om en asylansökan finns inget hinder att avvisa ansökan
och att avvisa eller utvisa personen enligt någon av grunderna i 5 kap. 1 b §
utlänningslagen om förutsättningar för detta finns. Om Sverige med stöd av
Dublinförordningen har återtagit en person, som återkallat sin asylansökan,
finns det heller inget hinder att tillämpa 5 kap. 1 b § utlänningslagen14.
Saknas det förutsättningar för att tillämpa 5 kap. 1 b § blir det sakprövning.

2.2.2 Avskrivnings- och avvisnings/utvisningsbeslutet har fått
laga kraft

Oavsett vad den sökande begär (asyl, tillstånd på annan grund, överklagande
osv.) är denna begäran att se som ett ärende om verkställighetshinder enligt
12 kap. 18 eller 19 §§ utlänningslagen, när avlägsnandebeslutet har fått laga
kraft.
Om den nya ansökan avser uppehållstillstånd på annan grund än skyddsskäl
ska ärendet hanteras enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen.
Åberopar den sökande skyddsskäl ska ärendet hanteras enligt 12 kap. 19 §
tredje stycket utlänningslagen om det tidigare inte har skett någon prövning
av skyddsskälen i sak. Det ska då fattas beslut om prövning enligt 12 kap.
19 § tredje stycket och om inhibition. Även här ska biometri tas med stöd av
9 kap. 8 § 2 utlänningslagen.

14

Se EU-domstolens dom C-695/15.
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Ärendet ska fortsättningsvis handläggas som ett vanligt grundärende.
Bestämmelserna i 5 kap. 1 b § utlänningslagen kan tillämpas om
förutsättningar för detta finns. Blir det en materiell prövning omfattar denna
dock enbart skyddsskäl15. Om prövningen resulterar i att uppehållstillstånd
inte beviljas, ska det inte fattas något nytt avlägsnandebeslut.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av verksjuristen
och den rättsliga
experten
. Ställningstagandet ersätter SR 22/2017 som härmed
upphävs.

Rättschef

15

MIG 2013:26.

