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KLAGANDE
,
Ombud och offentligt biträde: Advokat
MOTPART
Migrationsverket
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolens dom 2020-02-11
i mål nr UM 1467-20, se bilaga A
(Migrationsverkets ärende nr
)
SAKEN
Förvar
_________________________

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

1. Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Migrationsöverdomstolen undanröjer migrationsdomstolens dom och
Migrationsverkets beslut, utom vad avser ersättning till det offentliga
biträdet.

ska omedelbart släppas ur förvar.

3. Migrationsöverdomstolen beslutar att ersättning ska betalas till
som offentligt biträde med 1 755 kr, varav 1 404 kr för arbete
och 351 kr för mervärdesskatt.
________________________

Dok.Id 360437
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon
Telefax
08-561 690 00
08-14 98 89
E-post: kammarrattenistockholm@dom.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Den 12 januari 2020 påträffades

av en polispatrull i Stockholm.

Han uppgav för polisen att han vistades i Sverige illegalt. Polismyndigheten
beslutade den 13 januari 2020 att ta

i förvar med stöd av

utlänningslagen (2005:716). Polismyndigheten överlämnade ärendet till
Migrationsverket samma dag eftersom

ansökte om asyl. Den

25 januari 2020 beslutade Migrationsverket att avslå hans ansökan om
uppehållstillstånd m.m. och avvisa honom från Sverige samt att hålla kvar
honom i förvar.

Migrationsverket har genom det nu överklagade beslutet från den
7 februari 2020 beslutat att hålla kvar

i förvar.

yrkar

att förvarsbeslutet ska upphävas.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Prövningstillstånd

Migrationsöverdomstolen anser att det finns skäl att meddela
prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande.

Migrationsöverdomstolens bedömning

Migrationsöverdomstolen har i ett avgörande den 5 februari 2020 uttalat att
utlänningslagens bestämmelser om förvar ska tolkas och tillämpas på ett
sådant sätt att de står i överrensstämmelse med EU-rätten. För att en
utlänning, som omfattas av mottagandedirektivet (direktiv 2013/33/EU om
normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd
[omarbetning]), ska kunna tas i förvar måste alltså förutsättningarna enligt
artikel 8 i samma direktiv vara uppfyllda (MIG 2020:2).
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Mottagandedirektivet är enligt artikel 3.1 tillämpligt på alla
tredjelandsmedborgare och statslösa personer som ansöker om internationellt
skydd i en medlemsstat så länge de får uppehålla sig på en medlemsstats
territorium i egenskap av sökande. Direktivet innehåller bl.a. vissa
bestämmelser som begränsar medlemsstaternas befogenheter att ta någon i
förvar. Det framgår av artikel 8.1 att medlemsstaterna inte får hålla personer
i förvar enbart av det skälet att de har ansökt om internationellt skydd. En
person som ansöker om internationellt skydd får tas i förvar enligt
mottagandedirektivet under mycket klart definierade exceptionella
omständigheter. Artikel 8.3 innehåller en uttömmande uppräkning av de
grunder som kan göra det befogat att ta någon i förvar.

har ansökt om asyl. Migrationsverkets beslut att avslå hans
ansökan och avvisa honom från Sverige är inte verkställbart eftersom det
ännu inte har fått laga kraft. Han omfattas därför av mottagandedirektivet.

Enligt artikel 8.3 första stycket mottagandedirektivet får en asylsökande
endast tas i förvar i följande fall:
a) i syfte att bestämma eller bekräfta sökandens identitet eller nationalitet,
b) i syfte att fastställa de faktorer som ansökan om internationellt skydd
grundas på, som inte skulle kunna klargöras utan att ta den sökande i förvar,
särskilt om det finns en risk för att sökanden avviker,
c) som ett led i ett förfarande i syfte att avgöra om den sökande har rätt att
resa in på territoriet,
d) om han eller hon hålls i förvar på grund av ett förfarande för återvändande
enligt återvändandedirektivet, för att förbereda återvändandet och/eller för att
genomföra avlägsnandet och den berörda medlemsstaten på grundval av
objektiva kriterier, inbegripet att han eller hon redan haft möjlighet att få
tillgång till asylförfarandet, kan styrka att det finns rimliga skäl att anta att
han eller hon ansöker om internationellt skydd enbart för att försena eller
hindra verkställigheten av beslutet om återsändande,
e) om det är nödvändigt för att skydda nationell säkerhet eller allmän
ordning,
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f) i enlighet med artikel 28 i Dublinförordningen (förordning [EU] nr
604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat
som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat [omarbetning]).

Varken Migrationsverket eller migrationsdomstolen har beslutat att
ska hållas kvar i förvar med stöd av någon av förvarsgrunderna i
mottagandedirektivet. Enligt Migrationsöverdomstolens mening finns inte
stöd i mottagandedirektivet för att hålla

i förvar.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att Migrationsverkets beslut är fattat
den 7 februari 2020 och migrationsdomstolens dom den 11 februari 2020,
alltså efter Migrationsöverdomstolens avgörande den 5 februari 2020.

Förvarsbeslutet den 7 februari 2020 saknar rättsligt stöd. Migrationsverkets
beslut och migrationsdomstolens dom gällande förvar ska därför undanröjas
och

omedelbart släppas ur förvar.

_________________________
Domen får inte överklagas (16 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen).

kammarrättsråd
ordförande

kammarrättsråd

assessor
referent

fiskal
föredragande

Bilaga A
Sida 1 (3)
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Migrationsdomstolen
Avdelning 11

DOM
2020-02-11
Meddelad i Stockholm

Mål nr
UM 1467-20

KLAGANDE
,
Individnummer:
Ombud och offentligt biträde: Advokat

MOTPART
Migrationsverket
Förvaltningsprocessenheterna
Box 1430
171 27 Solna
ÖVERKLAGAT BESLUT
Migrationsverkets beslut 2020-02-07, se bilaga 1
SAKEN
Förvar
___________________
MIGRATIONSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Migrationsdomstolen avslår överklagandet.

Migrationsdomstolen beslutar att

ska få ersättning med

3 510 kr, varav 2 808 kr för arbete och 702 kr för mervärdesskatt.

Dok.Id 634152
Postadress
115 76 Stockholm

Besöksadress
Tegeluddsvägen 1

Telefon
Telefax
08-561 680 00
E-post: avd11 fst@dom.se
www.domstol.se/forvaltningsratt

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00
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YRKANDEN M.M.

yrkar i första hand att han ska släppas ur förvar. I andra hand
yrkar han att han ska ställas under uppsikt. Han anför bl.a. följande. Han
anlände till Sverige ett par dagar innan han anträffades av polisen och syftet
med resan till Sverige var att söka asyl. Mot bakgrund av de förhållanden
som han levt tillhörande en utsatt samhällsgrupp har det inte funnits
möjlighet att anskaffa handlingar. Han vet naturligtvis att det finns
möjlighet till tillsyn av sjukvårdspersonal på förvaret, men eftersom han
anser att han inte fått tillräcklig vård vet han inte hur han skall kunna erhålla
en adekvat vård för sina åkommor. Med tanke på hans bakgrund är det
rimligt att anta att han heller inte i framtiden kommer att kunna anskaffa
identitetshandlingar och förvarstagandet kan då förmodas pågå under en
mycket ansenlig tid.

Migrationsverket anser att överklagandet ska avslås.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Migrationsdomstolen instämmer i Migrationsverkets bedömning att det är
sannolikt att

kommer att avvisas och att det finns en risk för att

han avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar verkställigheten (se
10 kap. 1 § andra stycket 2 och tredje stycket utlänningslagen [2005:716]).

Migrationsdomstolen bedömer vidare att det finns synnerliga skäl för att
hålla

i förvar längre tid än två veckor med stöd av 10 kap. 4 §

tredje stycket utlänningslagen. Vid den bedömningen beaktar domstolen att
varit tagen i förvar en relativt kort tid och att beslutet om
avvisning, utifrån vad som kommit fram, snart kommer att få laga kraft. En
ytterligare förlängning av tiden får anses stå i rimlig proportion till den
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anses vara en tillräcklig åtgärd (se 10 kap. 6 § utlänningslagen).

Migrationsdomstolen bedömer alltså i likhet med Migrationsverket att
förutsättningarna för fortsatt förvar av

enligt 10 kap. 1 § andra

stycket 2 och tredje stycket samt 4 § tredje stycket utlänningslagen är
uppfyllda. Det som

framfört i överklagandet förändrar inte den

bedömningen. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga 2 (FR-04).

Förvaltningsrättsfiskal

Specialistföredraganden

har föredragit målet.

