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Sammanfattning
Hot mot allmän ordning och säkerhet är ett begrepp som härstammar från
EU-rätten. Begreppet återfinns på flera ställen i utlänningslagen, men
kommer i denna skrivelse att behandlas i förhållande till 5 kap. 17 a § första
stycket 3 utlänningslagen. Syftet med detta rättsliga ställningstagande är att
reda ut hur begreppet hot mot allmän ordning och säkerhet ska tolkas och
användas i förhållande till ärenden om uppehållstillstånd på grund av
anknytning.
För att en situation ska omfattas av begreppet allmän ordning, krävs att det
föreligger ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot ett
grundläggande samhällsintresse. Omfattningen av skyddet för en stats
grundläggande intressen får inte variera beroende på den rättsliga
ställningen hos den person som skadar dessa intressen, det vill säga att
innebörden inte får skilja sig oavsett om en person omfattas av till exempel
skyddsgrundsdirektivet eller familjeåterföreningsdirektivet. Av praxis från
EU-domstolen framgår att allmän säkerhet, i den mening som den avses i
rörlighetsdirektivet, omfattar både en stats inre och yttre säkerhet. En
begränsning i rörelsefriheten för en unionsmedborgare eller ett nekande av
uppehållstillstånd får inte motiveras med allmänpreventiva skäl.
Det måste göras en individuell bedömning i varje enskilt fall av om
personens agerande utgör ett verkligt, faktiskt och aktuellt hot mot allmän
ordning och säkerhet. I bedömningen av personens beteende får beaktas om
personen tillhör en rörelse eller organisation vars verksamhet, utan att vara
förbjuden av den medlemsstaten, betraktas som en fara för samhället. Att en
person har begått ett brott är inte i sig ett beteende som gör att personen kan
anses vara ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Däremot kan tidigare
domar ha betydelse på så sätt att omständigheterna i dessa domar kan tyda
på att personen har en benägenhet att bete sig på ett sätt som utgör ett
faktiskt hot mot den allmänna ordningen. Migrationsöverdomstolen har
slagit fast att vid tillämpningen av 5 kap. 17 a § första stycket 3
utlänningslagen krävs en lagakraftvunnen dom om brottet begåtts i Sverige.
Samma krav finns inte om gärningen har begåtts utomlands.
EU-domstolen har uttalat att när en bedömning gjorts i det enskilda fallet
och det framgår att vederbörandes personliga beteende utgör ett hot mot
allmän ordning och säkerhet måste det även göras en proportionalitetsbedömning mellan personens intresse av rätten till familjeliv och statens
intresse av att reglera invandringen.
Den omständigheten att en person har uteslutits från internationellt skydd
kan vara en indikation på att personen har begått en sådan gärning att han
eller hon kan utgöra hot mot allmän ordning och säkerhet, men EUdomstolen har uttalat att det faktum att en person uteslutits från skydd, inte
per automatik innebär att personen utgör hot mot allmän ordning och
säkerhet.
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För att utreda huruvida en person kan vägras uppehållstillstånd
på grund av att denne utgör hot mot allmän ordning och säkerhet
kan metoden i avsnitt 4 användas.

1. Syfte och bakgrund
Mot bakgrund av Migrationsöverdomstolens dom MIG 2017:11 finns
ett behov av förtydliganden om vilka slutsatser som kan dras av nämnda
dom vad gäller hot mot allmän ordning och säkerhet i förhållande till
ärenden om anknytning. Vidare kommer frågan om huruvida denna
bedömning påverkas av om en person har uteslutits ifrån internationellt
skydd att behandlas.
Syftet med detta rättsliga ställningstagande är att reda ut hur begreppet
hot mot allmän ordning och säkerhet ska tolkas och användas i
förhållande till ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning.
Detta görs genom en rättsdogmatisk metod1 utifrån huvudsakligen
EU-rättsliga domar samt svensk domstolspraxis, främst från
Migrationsöverdomstolen.

2. Hot mot allmän ordning och säkerhet
2.1

Allmänt om begreppet hot mot allmän ordning
och säkerhet

Hot mot allmän ordning och säkerhet är ett begrepp som härstammar
från EU-rätten. Det förekommer bland annat i skyddsgrundsdirektivet2,
rörlighetsdirektivet3 och familjeåterföreningsdirektivet4. Det är ett
unionsrättsligt begrepp som inte kan ges nationell tolkning.5
Medlemsstaterna har dock ett visst utrymme att utifrån nationella behov,
vilka kan variera från en medlemsstat till en annan och från en
tidsperiod till en annan, bestämma vad hänsynen till allmän ordning och
allmän säkerhet kräver. Medlemsstaternas hänsyn till allmän ordning
och säkerhet bör tolkas restriktivt så att räckvidden inte bestäms ensidigt
1

Rättsdogmatisk metod innebär i korthet att gällande rätt tolkas genom att skildra,
systematisera och tolka rättskällor.
2
Rådets direktiv 2011/95/EU om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller
statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för
flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt
skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning), (nedan
skyddsgrundsdirektivet).
3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier
(nedan rörlighetsdirektivet).
4
Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening (nedan
familjeåterföreningsdirektivet).
5
C-47/74 (Van Duyn).
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av varje medlemsstat utan kontroll av EU:s institutioner, bland annat
EU-domstolen. För att en situation ska omfattas av begreppet allmän
ordning, krävs att det föreligger ett verkligt, aktuellt och tillräckligt
allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse utöver den
störning av ordningen i samhället som varje lagöverträdelse innebär.6
EU-domstolen uttalar att omfattningen av skyddet för en stats
grundläggande intressen inte får variera beroende på den rättsliga
ställningen hos den person som skadar dessa intressen.7 Med detta
menas att skyddet för allmän ordning och säkerhet måste vara detsamma
oberoende av om den aktuella personen har sin rättsliga status utifrån
skyddsgrundsdirektivet eller familjeåterföreningsdirektivet.

2.2

Hot mot allmän ordning och säkerhet i förhållande
till 5 kap. 17a § utlänningslagen

I 5 kap. 17 a § första stycket 3 utlänningslagen8 stadgas att
uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 5 kap. 3 § om
utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. I förarbetena
till lagrummet uttryckte regeringen bland annat följande:
"I familjeåterföreningsdirektivet föreskrivs i artikel 6 att
medlemsstaterna får avslå en ansökan om inresa och vistelse för en
familjemedlem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. När
medlemsstaten fattar ett beslut skall den beakta allvaret i eller typen av
brott mot allmän ordning eller säkerhet som utlänningen begått, eller den
fara som denna person utgör. Uttryckssättet allmän ordning och säkerhet
förekommer sedan tidigare i EG-rätten. Av rådets direktiv 64/221/EEG
om samordningen av särskilda åtgärder som gäller utländska
medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med
hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa följer att inskränkningar
till skydd för den allmänna ordningen eller säkerheten får iakttas när det
gäller EU-medborgares fria rörlighet över de inre gränserna. I artikel 3
föreskrivs att åtgärder vidtagna med hänsyn till allmän ordning eller
säkerhet skall grunda sig uteslutande på den berörda personens eget
uppförande. Tidigare domar skall inte i sig utgöra anledning att vidta
sådana åtgärder…”.9
I förarbetena till 5 kap. 17 a § görs en jämförelse mellan
rörlighetsdirektivet och familjeåterföreningsdirektivet avseende
tolkningen av allmän ordning och säkerhet.10

6

C-33/07 (Jipa).
C-373/13 (H.T. mot Baden-Württemberg).
8
Utlänningslagen (2005:716).
9
Prop. 2005/06:72 s. 42.
10
Ibid.
7
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Enligt Migrationsöverdomstolen får det förutsättas att avsikten med det
aktuella lagrummet är att tolkningen av begreppet allmän ordning och
säkerhet ska vara densamma som inom EU-rätten. Domstolen fortsätter
att det därför är av intresse att redovisa innehållet i några direktiv, trots
att dessa inte är direkt tillämpliga på målet som rörde frågan om
familjeåterförening och om den sökande utgjorde hot mot allmän
ordning och säkerhet.11 Begreppet ska alltså tolkas unionsrättsligt, men
det är upp till varje medlemsland att tillämpa begreppet. Både
Migrationsöverdomstolen och lagstiftaren har hämtat ledning från andra
EU-rättsliga rättsakter i förhållande till 5 kap. 17 a § utlänningslagen för
sin tillämpning av vad som kan anses utgöra hot mot allmän ordning och
säkerhet enligt nationell rätt. Det innebär att det, i detta sammanhang, är
möjligt att ta ledning från rättspraxis avseende hot mot allmän ordning
och säkerhet som rör andra direktiv än just familjeåterföreningsdirektivet.
Det framgår inte av den praxis som kommit från
Migrationsöverdomstolen avseende att vägra en person
uppehållstillstånd på grund av hot mot allmän ordning och säkerhet
enligt 5 kap 17 a § utlänningslagen att det ska vara ett avvikande
beviskrav för denna typ av vägransgrund. Beviskravet för att vägra
uppehållstillstånd enligt bestämmelsen följer därför huvudregeln för
förvaltningsärenden, det vill säga sannolikt.12 Bevisbördan för att visa
att någon har ett sådant beteende som kan utgöra hot mot allmän ordning
och säkerhet ligger på den utredande myndigheten; Migrationsverket.13
Enligt familjeåterföreningsdirektivet får uppehållstillstånd endast vägras
med hänvisning till hot mot allmän ordning och säkerhet på väl
motiverade grunder.14 Det ligger även i linje med den motiveringsplikt
som stadgas i både förvaltningslagen och utlänningslagen.15 Ett
uppehållstillstånd får inte avslås med hänsyn till allmän hälsa med grund
i 5 kap. 17 a §, eftersom Sverige inte har infört direktivets möjlighet att
vägra tillstånd på denna grund.16

11

MIG 2007:10.
Se SR 12/2017 ”Rättsligt ställningstagande angående beviskravet i anknytningsärenden”.
13
Mer om bedömningen av om en person utgör hot mot allmän ordning och säkerhet
återfinns under avsnitt 3 ”Bedömning”.
14
Art. 17 familjeåterföreningsdirektivet.
15
13 kap. 10 § utlänningslagen samt 32 § förvaltningslagen (2017:900).
16
Prop. 2005/06:72 s. 43.
12
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2.3

Allmän ordning och säkerhet samt grundläggande
samhällsintressen

EU-domstolen uttalar att det, utöver den störning av ordningen i
samhället som varje lagöverträdelse innebär, måste föreligga ett verkligt
och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets
grundläggande intressen.17 Det är inte möjligt att åberopa hänsyn till
allmän ordning och säkerhet enbart för att tjäna ekonomiska syften.18
Allmän ordning och säkerhet innefattar även fall då en
tredjelandsmedborgare tillhör en sammanslutning som stöder
internationell terrorism, stöder en sådan sammanslutning eller har
extremistiska sympatier. Det tyder, enligt Migrationsöverdomstolen,
på att begreppet allmän ordning och säkerhet inte uteslutande tar sikte
på den enskilde personens agerande utan även på den aktuella
organisationens agerande.19
Av praxis från EU-domstolen framgår att allmän säkerhet, i förhållande
till rörlighetsdirektivet, omfattar både en stats inre och yttre säkerhet.
Den inre säkerheten kan påverkas bland annat genom ett direkt hot mot
befolkningens trygghet och fysiska säkerhet i den berörda
medlemsstaten. Den kan också påverkas av hot mot väsentliga offentliga
institutioners och tjänsters funktion, så som dess betalsystem. Den yttre
säkerheten kan påverkas av risken för en allvarlig störning i
medlemsstatens yttre förbindelser eller i den fredliga samexistensen
mellan folken. Även hot mot militära intressen omfattas.20
EU-domstolen uttalar, i en senare dom, att en medlemsstats
begränsningar av den fria rörligheten för en unionsmedborgare, som
tidigare uteslutits från skydd, kan anses omfattas av begreppet ”allmän
ordning eller säkerhet” i den mening som avses i artikel 27.2
rörlighetsdirektivet. Detta bidrar till skydd för grundläggande
samhällsintressen och skydd för den internationella rättsordningen. Det
främjar också social sammanhållning, stärker allmänhetens förtroende
för rätts- och immigrationssystemet och bidrar till trovärdigheten i
åtgärder för att skydda grundläggande värden. Domstolen konstaterar
dock att det faktum att vederbörande varit utesluten från skydd inte per
automatik innebär att personens blotta närvaro i medlemslandet utgör
ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot grundläggande
samhällsintressen.21,22

17

C-30/77 (Bouchereau).
C-434/10 (Aladzhov).
19
Se skäl 37 skyddsgrundsdirektivet och skäl 14 familjeåterföreningsdirektivet samt MIG
2017:11.
20
C-145/09 (Tsakouridis).
21
C-331/16 och C-366/16.
22
Se avsnitt 3.5 ”Finns det en koppling mellan att en person utesluts från skydd och att
denne utgör hot mot allmän ordning och säkerhet?”.
18
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3. Rättslig bedömning
3.1

När utgör en persons beteende hot mot allmän
ordning och säkerhet?

Av rörlighetsdirektivet framgår det att vid bedömningen av om en
person utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet accepteras inte
motiveringar som inte beaktar omständigheterna i det enskilda fallet
eller som tar allmänpreventiva hänsyn.23 Detta bekräftas även av
EU-domstolen som uttalar att åtgärder inte får tas för att avskräcka andra
personer från ett visst beteende, utan att det är personens eget beteende
som ska vara avgörande.24
Förekomsten av domar ska inte i sig utgöra anledning till att vidta
begränsande åtgärder.25 I det egna uppförandet får beaktas om
utlänningen tillhör en rörelse eller en organisation vars verksamhet, utan
att vara förbjuden av den aktuella medlemsstaten, betraktas som en fara
för samhället. Detta gäller även om det är tillåtet för statens egna
medborgare att tillhöra organisationen.26 Det innebär att det i varje
enskilt fall måste göras en individuell bedömning av om personens
agerande utgör ett verkligt, faktiskt och aktuellt hot mot allmän ordning
och säkerhet.27
I svensk praxis från Högsta domstolen avseende om en EU-medborgare
kan utvisas från Sverige framgår att i kravet på att utlänningens beteende
utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett
grundläggande samhällsintresse måste normalt anses ligga dels att det
finns starka skäl att anta att det finns en risk för framtida brottslighet,
dels att denna brottslighet är av en viss nivå från allvarlighetssynpunkt.
Dessa båda förutsättningar kan emellertid inte tillämpas helt oberoende
av varandra. Av betydelse för bedömningen är också om risken avser
enstaka brott eller upprepad brottslighet.28
Utvisning får inte ske och inresa inte förvägras en utlänning på grund av
ett uppförande som den medlemsstaten inte försöker förhindra när det
gäller de egna medborgarna genom att vidta repressiva eller andra
faktiska och effektiva åtgärder i sin nationella lagstiftning.29
23

Art. 27.2 rörlighetsdirektivet.
Se bland annat C-30/77 (Bouchereau), C-67/74 (Bonsignore) och C-115/81 (Adoui och
Cournaille).
25
Prop. 2005/06 s. 42.
26
C-41/74 (Van Duyn).
27
Vid tillämpning av artikel 6.1 d i direktiv 2004/114/EG om villkoren för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad
yrkesutbildning eller volontärarbete, kan det dock räcka med att personen utgör ett
potentiellt hot, se EU-domstolens dom i C-544/15. C-67/74 (Bonsignore). Se även C115/81 (Adoui och Cournaille).
28
NJA 2018 s 491.
29
C-115/81 (Adoui och Cournaille).
24
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3.2 Krävs det att personen har dömts för ett brott för att
bedöma hot mot allmän ordning och säkerhet?
EU-domstolen uttalar att enbart en brottmålsdom i sig inte kan leda till
utvisning. Tidigare domar för brott behöver heller inte vara tillräckligt
för att utgöra hot mot allmän ordning och säkerhet. En dom kan inte
heller tas som presumtion för att det föreligger hot mot allmän ordning
och säkerhet. Däremot kan förekomsten av tidigare domar ha betydelse
på så sätt att omständigheterna i dessa domar kan tyda på att personen
har en benägenhet att bete sig på ett sätt som utgör ett faktiskt hot mot
den allmänna ordningen.30 EU-domstolen uttalar även att en
medlemsstat kan finna att det finns en risk för allmän ordning när det
föreligger en fällande dom, även om domen inte har vunnit laga kraft,
om den fällande domen sammantagen med andra omständigheter
avseende den berörda personens situation motiverar en sådan slutsats.31
Endast det faktum att en EU-medborgare inte följer de regler som gäller
för utlänningar kring inresa och vistelse i en annan medlemsstat är i sig
inte ett uppförande som utgör hot mot allmän ordning och säkerhet.32
Det räcker inte att en person misstänks för att ha begått en straffbar
gärning som utgör brott enligt nationell rätt eller har dömts för en sådan
gärning, för att det ska vara befogat att anse att personen utgör en risk
för allmän ordning.33 Migrationsöverdomstolen slår fast att vid
tillämpningen av 5 kap. 17 a § första stycket 3 utlänningslagen krävs en
lagakraftvunnen dom om brottet begåtts i Sverige.34 Domstolen uttalar
även att tillämpningen av bestämmelsen ska vara restriktiv och det krävs
att utlänningen genom sitt beteende utgör ett allvarligt och reellt hot mot
ett grundläggande samhällsintresse. Ett sådant hot är företrädesvis för
handen då det rör sig om uppsåtligt begångna brott.35
Har brottet begåtts utomlands har det i praxis inte krävts en fällande
dom.36 Gärningarna behöver heller inte nödvändigtvis vara straffbelagda
i det aktuella landet, eftersom de kan ha begåtts av företrädare för den i
landet rådande regimen.
Begreppet nationell säkerhet och allmän ordning omfattar fall då en
person är medlem i en sammanslutning som stöder internationell
terrorism eller stöder en sådan sammanslutning eller har extremistiska
sympatier.37
30

C-348/96 (Calfa), C-30/77 (Bouchereau) och C-482/01, (Orfanopoulos).
C-554/13 (Zh. Och O).
32
C-48/75 (Royer)
33
C-554/13 (Zh. och O).
34
MIG 2007:10.
35
Jämför med MIG 2007:10 och MIG 2007:49.
36
MIG 2011:24, MIG 2017:11. Jfr även C-573/14 (Lounani).
37
Art. 37 skyddsgrundsdirektivet, skäl 14 i familjeåterföreningsdirektivets ingress.
31
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Migrationsöverdomstolen menar att begreppen allmän ordning och
säkerhet inte uteslutande tar sikte på den enskilde personens agerande
utan även på den aktuella organisationens agerande. 38 Det krävs således
inte heller en lagakraftvunnen dom i detta sammanhang.

3.3

Vilka brott kan vara indikationer på att det
föreligger hot mot allmän ordning och säkerhet?

Något generellt uttalande om vilken typ av brottslighet som bör
motivera ett beslut om nekat uppehållstillstånd på grund av hot mot
allmän ordning och säkerhet kan inte göras, utan en bedömning måste
göras i det enskilda fallet.39 EU-domstolen och
Migrationsöverdomstolen uttalar dock att vissa brott typiskt sett är så
grova att gärningsmannen kan anses vara ett hot mot allmän ordning och
säkerhet. Andra brott har inte bedömts som så grova. Nedan följer en
icke uttömmande uppräkning av olika brottstyper från praxis som kan ge
ledning i bedömningen av om en persons beteende utgör hot mot allmän
ordning och säkerhet.
Narkotikabrott (innehav och bruk), och narkotikahandel har av EUdomstolen ansetts kunna utgöra ett hot mot samhället som i syfte att
bevara den allmänna ordningen kan motivera särskilda åtgärder mot
utlänningar.40 I svensk praxis har Migrationsöverdomstolen funnit att
innehav av bland annat närmare 500 gram heroin måste anses förstås
vara i syfte att sälja narkotikan vidare och att det utgör brottslighet av ett
mycket allvarligt slag. Innehavet anses därför vara av den karaktären att
den utgör ett direkt hot mot människors liv och hälsa.41
Smuggling av alkohol som medfört fängelsestraff i tre respektive sex
månader har av Migrationsöverdomstolen inte ansetts vara tillräckligt.
Domstolen gör jämförelsen med grova våldsbrott eller grova
narkotikabrott, som då skulle kunna utgöra hot mot allmän ordning och
säkerhet. Domstolen uttalar här också att hot mot allmän ordning och
säkerhet kan föreligga då det rör sig om uppsåtligt begångna brott.42
Högsta domstolen konstaterar att det är ett grundläggande intresse att
äganderätten skyddas varför stöld kan utgöra hot mot allmän ordning
och säkerhet.43 Domstolen har även konstaterat att fickstöld innebär en
allvarlig kränkning av enskildas integritet och äganderätt. 44

38

MIG 2017:11.
MIG 2007:10.
40
C-348/96 (Calfa), C-482/01, (Orfanopoulos) och C-430/10 (Gaydarov).
41
MIG 2009:21.
42
MIG 2007:10.
43
NJA 2014 s. 415.
44
B 1585-15.
39
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Högsta domstolen kom utifrån förutsättningarna i de nämnda fallen fram
till att varken fickstöld eller försök till stöld utgjorde ett så allvarligt
brott mot samhället att utvisning borde ske.45
Grovt vapenbrott är att anse som en allmän ordningsstörning och i
förlängningen ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa.46
Försök till dråp har av Migrationsöverdomstolen, ansetts utgöra ett hot
mot allmän ordning och säkerhet.47
Brott mot mänskligheten är enligt Migrationsöverdomstolen ett så
allvarligt brott till sin karaktär att sådana handlingar kan utgöra ett hot
mot grundläggande samhällsintressen och därmed ett hot mot allmän
ordning och säkerhet.48

3.4 Hur påverkas bedömningen av tiden som förflutit
sedan brottet begicks?
Vid bedömningen av om en person kan anses utgöra hot mot allmän
ordning och säkerhet på grund av brott som personen begått, måste det
förutom brottets art och omfattning samt dess styrka, även tas hänsyn till
tiden som har förflutit sedan brottet begicks. Det ska även göras en
individuell bedömning av om personen kan komma att begå sådana brott
även i framtiden.49
Upprepad och allvarlig brottslighet, som delvis riktat sig mot
anknytningspersonen, som begicks för tio år sedan har inte ansetts
utgöra hot mot allmän ordning och säkerhet. Detta på grund av att
brotten begicks lång tid tillbaka och att gärningsmannen inte gjort sig
skyldig till några nya brott på tio år. Däremot har upprepade brott, där en
betydande del riktats mot anknytningspersonen och dennes barn, som
utförts ca fyra år före prövning av rätten till uppehållstillstånd ansetts
utgöra hot mot allmän ordning och säkerhet.50
Migrationsöverdomstolen uttalar att ju längre tid som förflutit sedan den
senaste kända brottsligheten, desto mindre är sannolikheten för att
sökanden ska anses utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet i den
mening som avses i bestämmelsen51. Det kan dock förekomma fall där
brottsligheten är så omfattande eller av sådan art att den, trots att den
ligger långt tillbaka i tiden, innebär att uppehållstillstånd bör vägras.
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Detta måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, där
den tid som förflutit sedan den senast kända brottsligheten ska vägas
mot arten och omfattningen av sökandens brottslighet samt styrkan i den
av sökanden åberopade anknytningen. Vid denna bedömning bör särskilt
beaktas brottslighet som riktat sig mot anknytningspersonen.52
Även EU-domstolen uttalar att tiden sedan ett brott begåtts är en
relevant omständighet i bedömningen.53 Trots att det har gått lång tid
sedan ett brott begicks, kan synnerligen grova brott utgöra skäl för att
anse att det fortfarande finns ett verkligt, faktiskt och tillräckligt
allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse.54
EU-domstolen uttalar sig även om risken för återfall i brott när en
tidigare brottslig gärning begåtts i till exempel hemlandet och alltså i en
viss historisk och social kontext som inte torde uppstå i den mottagande
medlemsstaten, där personen exempelvis har ansökt om asyl. Domstolen
uttalar här att även om det inte är sannolikt att vissa brott (här åsyftas
brott mot mänskligheten) kan begås utanför sin historiska och sociala
kontext i hemlandet, så kan personens beteende tyda på att personen
fortfarande har en benägenhet att kränka grundläggande värden, såsom
mänskliga rättigheter, vilket kan anses vara ett hot mot allmän ordning
och säkerhet.55

3.5 Finns det en koppling mellan att en person utesluts
från skydd och att denne utgör hot mot allmän ordning
och säkerhet?
Uteslutande, exklusion, ett begrepp som ska beaktas när en person
ansöker om internationellt skydd, asyl. Det bygger på att vissa typer av
gärningar är så allvarliga, att de personer som begått dessa har förverkat
sin rätt till internationellt skydd som flyktingar (eller skyddsbehövande)
samt att undvika att dessa ges skydd för att de flyr undan rättsligt ansvar
för brott begångna i hemlandet.56 Det innebär att trots att
Migrationsverket efter en prövning av en persons asylskäl kommit fram
till att personen är att anse som flykting eller skyddsbehövande, ska
denne uteslutas om det finns synnerlig anledning att anta att personen
begått vissa gärningar. De brott som avses är bland annat brott mot
freden, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.57
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Dessa senare kan omfatta folkmord, mord, våldtäkt och tortyr som utförs
som en del i en utbredd och systematisk attack riktad mot
civilbefolkningen. Handlingar som är oförenliga med FN:s syften och
principer utgör grund för uteslutande. Terroristbrott kan vara ett
exempel på ett sådant brott.58
Även grova icke-politiska brott kan leda till uteslutande. I internationell
doktrin och praxis har till exempel mord, våldtäkt, mordbrand och
väpnat rån ansetts som sådana grova brott. Här innefattas även andra
brott om de utförs med dödliga vapen eller medför allvarlig
personskada. Övergrepp mot barn och misshandel kan också räknas in,
liksom internationell människosmuggling, grov ekonomisk brottslighet
och narkotikahandel.
Inom ramen för uteslutandebedömningen görs en bedömning av om det
finns ansvarsfrihetsgrunder eller förmildrande omständigheter då brottet
begicks.
Det är inte möjligt att använda samma bedömningsgrunder som används
för uteslutande i syfte att vägra uppehållstillstånd på grund av
anknytning. Grunden för att vägra uppehållstillstånd på anknytning är att
den sökande är ett hot mot allmän ordning och säkerhet59 vilket skiljer
sig från kriterierna för att utesluta en person från skydd.
Av den ovan, inte uttömmande, uppräkningen av brott som har ansetts
utgöra hot mot allmän ordning och säkerhet, kan slutsatsen dras att
många av dessa brott är lindrigare än de som kan medföra uteslutande.60.
Begreppet hot mot allmän ordning och säkerhet är alltså vidare än
uteslutandegrunderna. Å andra sidan medför det förhållandet att en
person uteslutits från att vara skyddsbehövande inte i sig att personen
per automatik utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.61
Vid uteslutande från skyddsstatus enligt 4 kap. 2 b och 2 c §§
utlänningslagen är beviskravet ”synnerlig anledning att anta” att
personen har begått en viss gärning. Det har i praxis inte krävts en dom
för brott som har begåtts utomlands.62 I MIG 2017:11 hade en person
uteslutits på grund av att Migrationsöverdomstolen fann att det fanns
synnerlig anledning att anta att han i Syrien hade begått brott mot
mänskligheten. Beviskravet för uteslutande var alltså uppfyllt. När det
gäller brott som har begåtts utomlands, utgör alltså det förhållandet att
en person har uteslutits, en indikation på att ett grovt brott har begåtts
utomlands.
58
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Uteslutandegrunder så som brott mot mänskligheten, grova ickepolitiska brott samt brott mot FN:s stadga utgör kränkningar
grundläggande värden, såsom respekt för människors lika värdighet och
mänskliga rättigheter.63 Även icke-politiska grova våldsbrott som lett till
uteslutande bör därför kunna utgöra en indikation på att personen utgör
hot mot allmän ordning och säkerhet.
Därefter måste det göras en bedömning av om det föreligger hot mot
allmän ordning och säkerhet. Bedömningen kan göras enligt den metod
som anges nedan.64 EU-domstolen uttalar att endast det faktum att en
person uteslutits från internationellt skydd, inte automatiskt innebär att
personen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.65

3.6 Individuell bedömning
När det har konstaterats att en persons beteende kan utgöra hot mot
allmän ordning och säkerhet måste det bedömas huruvida det personliga
beteendet utgör ett reellt, faktiskt och verkligt hot. För det fall en person
har begått brott, ska det beaktas bland annat hur allvarliga brotten är och
hur lång tid som har gått sedan brottet begicks.66
I MIG 2017:11 fann Migrationsöverdomstolen att personen, som hade
begått brott mot mänskligheten även utgjorde ett hot mot allmän ordning
och säkerhet enligt utlänningslagen. Domstolen bedömde att agerandet
var kopplat till den befattning personen hade i sitt hemland och risken
för att han i Sverige skulle ägna sig åt sådana handlingar var begränsad,
men att brott mot mänskligheten är ett så allvarligt brott till sin karaktär
att sådana handlingar kan utgöra ett hot mot grundläggande
samhällsintressen och därmed ett hot mot allmän ordning och säkerhet.
EU-domstolen har gjort liknande uttalanden: även om det inte är
sannolikt att vissa brott kan begås utanför sin historiska och sociala
kontext i hemlandet, kan personens beteende tyda på att personen
fortfarande har en benägenhet att kränka grundläggande värden, såsom
mänskliga rättigheter, vilket kan anses vara ett hot mot allmän ordning
och säkerhet.67
När det gäller en person som är medlem i en sammanslutning som stöder
internationell terrorism eller som stöder en sådan sammanslutning måste
även här prövas i varje enskilt fall om den aktuella organisationens
handlingar kan utgöra ett hot mot allmän ordning eller säkerhet.
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Därefter måste prövas vilket sorts stöd som den aktuella personen har
gett till organisationen; till exempel om personen har begått
terroristhandlingar själv samt om och i vilken utsträckning personen har
deltagit i planering, beslutsfattande eller finansiering i syfte att begå
sådana handlingar.68 Det måste också bedömas hur allvarligt hot mot
allmän ordning och säkerhet som handlingarna utgör.

3.7 Proportionalitetsbedömning
Om myndigheten gjort en bedömning i det enskilda fallet och det
framgår att vederbörandes personliga beteende utgör ett verkligt, faktiskt
och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse
med beaktande av bland annat återfallsrisk, hur grov gärning som
begåtts samt när i tiden gärningen begicks, måste det därefter göras en
proportionalitetsbedömning.69 Det innebär att det ska göras en
avvägning mellan, å ena sidan, det hot som den berörda personens
beteende utgör för grundläggande samhällsintressen i den mottagande
staten och, å andra sidan, skyddet för de rättigheter som
unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har.70. I samband med
bedömningen ska i synnerhet beaktas rätten till privatliv och familjeliv i
artikel 8 i Europakonventionen71 samt artikel 7 i EU-stadgan.72
Medlemsstaterna ska respektera dessa rättigheter även när det gäller
tredjelandsmedborgare och därför bör en motsvarande
proportionalitetsbedömning göras beträffande dem.
Om den berörda personen har en sådan familjeanknytning till Sverige att
uppehållstillstånd ska ges73 måste en avvägning göras mellan, å ena
sidan, personens rätt till familjeliv, å andra sidan, statens intresse av att
upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten samt
grundläggande samhällsintresse. Det framgår även av
familjeåterföreningsdirektivet att om en ansökan om
familjeåterförenings avslås, ska medlemsstaten ta vederbörlig hänsyn till
arten och stabiliteten av den berörda personens familjeband och
varaktigheten av vistelsen i medlemsstaten samt förekomsten av
familjemässig, kulturell eller social anknytning till ursprungslandet.74
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3.8 Begränsning av uppehållstillstånd på grund av
tvingande hänsyn till nationell ordning och allmän
säkerhet
Personer som har beviljats internationellt skydd (flyktingar och
alternativt skyddsbehövande), har rätt till uppehållstillstånd för vissa
tidsperioder om inte ”tvingande hänsyn till nationell ordning och allmän
säkerhet” kräver något annat.75 Här krävs starkare skäl än vad som
ligger i begreppet ”hot mot allmän ordning och säkerhet”.
Sådana brott som anses utgöra ”tvingande hänsyn till allmän säkerhet”
torde alltså inbegripa ”hänsyn till allmän säkerhet”.
Bekämpandet av organiserad narkotikahandel omfattas av begreppet
”tvingande hänsyn till allmän säkerhet” och även ”allvarligt hot mot
allmän ordning eller säkerhet”. Detta förutsätter inte enbart förekomsten
av en inverkan på den allmänna säkerheten utan dessutom att en sådan
inverkan är synnerligen allvarlig, vilket framgår av uttrycket ”tvingande
hänsyn”.76
Sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn har
ansetts vara en synnerligen allvarlig påverkan på ett grundläggande
samhällsintresse vilken kan utgöra ett direkt hot mot befolkningens
trygghet och fysiska säkerhet.77
Stöd till en organisation som finns upptagen på EU:s lista över
organisationer m.m. som är föremål för särskilda åtgärder för att
bekämpa terrorism78 är en omständighet som i princip kan visa att det
föreligger tvingande hänsyn till allmän säkerhet.79

4. Utredningsmetod
Nedan presenteras en metod som kan användas som stöd vid
bedömningen av om en persons beteende utgör hot mot allmän ordning
eller säkerhet enligt 5 kap. 17 a § första stycket 3 utlänningslagen.
Metoden är uppdelad i fyra steg; (1)finns det en tillståndsgrundande
anknytning, (2)finns indikatorer på att personen utgör ett hot mot allmän
ordning och säkerhet, (3)individuell bedömning samt
(4)proportionalitetsbedömning. Under respektive steg finns fokusfrågor
som kan vara till hjälp för att utreda om en person utgör hot mot allmän
ordning och säkerhet. De exempel som tas upp är varken obligatoriska
eller uttömmande utan ska ses som en utgångspunkt och ett hjälpmedel.
Nedan angivna metod tillämpas med utgångspunkt i texten ovan.
75
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Metoden innehåller inte några egna källhänvisningar utan för dessa
hänvisas till ovan skriven text.
1. Finns det en uppehållstillståndsgrundande anknytning enligt 5 kap.
3 § utlänningslagen?
2. Finns det indikationer på att personen har gjort sig skyldig till
gärningar, eller har ett visst beteende, som kan utgöra ett hot mot
allmän ordning och säkerhet?
Exempel kan vara att ett brott har begåtts eller att personen tillhör
eller stöder en organisation som stöder internationell terrorism. Vid
en ansökan om uppehållstillstånd inifrån landet, kan detta i
normalfallet utredas utifrån personens beteende i Sverige. Vid
ansökan utifrån är det svårare att utreda. Här bör indikationer på att
personen har ett sådant beteende som stör den allmänna ordningen
och säkerheten utredas. Det kan bland annat vara att personen har ett
visst yrke, en militärtjänst eller ett medlemskap i vissa
organisationer. Bedömningen av om en gärning eller en persons
beteende bör motivera ett beslut om nekat uppehållstillstånd ska
alltid utgå från det enskilda fallet.
Utredningen bör bland annat fokusera på:
 Har brottet/gärningen utförts inom eller utanför Sverige?
 Finns det en lagakraftvunnen dom?
 Är förfarandet brottsligt i det land där det begicks?
 Rör det sig om upprepad brottslighet?
Hur grovt var brottet/en?
 För det fall där det finns misstankar om terrorism, bör både
organisationens stöd samt den enskilde personens deltagande
utredas.
3. Individuell bedömning
Det ska göras en individuell bedömning om personen utgör ett
faktiskt, aktuellt och reellt hot mot den allmänna ordningen och
säkerheten. Allmänpreventiva hänsyn får inte tas. Det är inte möjligt
att utvisa eller neka inresa enbart grundat på ekonomiska intressen.
Inte heller det faktum att en person inte följer reglerna för inresa och
vistelse i en medlemsstat är att anse som ett beteende som utgör hot
mot allmän ordning och säkerhet. Här är det värt att notera att det
faktum att en person tidigare uteslutits från skydd inte innebär att
medlemslandet per automatik kan anse att dennes närvaro i landet är
ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett
grundläggande samhällsintresse.
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Utredningen bör bland annat fokusera på:
 Finns det risk för framtida brottslighet eller är det brott som
begåtts så grovt att det kan anses vara i strid med samhällets
intresse att personen vistas i medlemsstaten?
 Tillhör eller stöder personen en organisation som betraktas
vara en fara för samhällets grundläggande intressen?
Vilken roll har personen?
 När i tiden begicks brottet? När utfördes stödet till
organisationen?
4. Proportionalitetsbedömning
Här ska beaktas de grundläggande rättigheter vilka Sverige har att
följa, i synnerhet ska respekt för privat- och familjeliv i artikel 7 i
EU-stadgan och artikel 8 i Europakonventionen beaktas.
Bedömningen bör fokusera på:
 En avvägning ska göras av, å ena sidan, skyddet för det
aktuella grundläggande samhällsintresset och, å andra sidan,
den berörda personen intresse till familjeåterförening och
dess rätt till respekt för privat- och familjeliv.
 I avvägningen kan bland annat följande faktorer beaktas;
personens gärning/beteende, eventuell laglig vistelse i
Sverige och personens uppförande under denna vistelse, hur
farlig personen anses vara för samhället och hur starka
sociala och kulturella band samt familjeband personen har till
Sverige. Även personens band till hemlandet ska tas i
beaktande.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av rättsliga experten Helena Berlin. I beredningen har
även verksjuristen Lolita Eriksson deltagit.
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