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Rättsligt ställningstagande
angående
tolkning av begreppet att resa hem
och trängande familjeskäl i förordningen
om tillfälligt inreseförbud till Sverige

1. Syfte och bakgrund
I samband med att Europaparlamentet och rådet uppmanade
medlemsstaterna att införa inreseförbud till hela Schengenområdet
(COM [2020] 115 final) för att minska spridningen av covid-19 beslutade
regeringen om förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige
(SFS 2020:127). Förordningen upphör att gälla vid utgången av den 17 april
2020. Den kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage
för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen (2005:716)
och utlänningsförordningen (2006:97).
Kommissionen har i ett meddelande den 8 april 2020 rekommenderat
medlemsstaterna att förlänga det tillfälliga inreseförbudet för icke
nödvändiga resor från tredjeländer till EU till den 15 maj (COM [2020]
148 final av den 8 april 2020). Regeringen har därför beslutat att
förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska fortsätta att gälla
till den 15 maj 2020.
Av 1 § framgår det att de uttryck som används i förordningen har samma
betydelse som i utlänningslagen och utlänningsförordningen.
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Rekvisitet att återvända till sitt hem i 3 § andra stycket i förordningen är
dock ett begrepp som inte återfinns i annan svensk lagstiftning. Ett annat
rekvisit som används i förordningen är trängande familjeskäl.
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Förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige tar sikte på resor
till Sverige från annan stat än en EES-stat. Det är därför i första hand
Polismyndigheten som har att tillämpa förordningen. Polismyndigheten,
Gränssektionen, har i en promemoria ställd till Utrikesdepartementet (dnr.
A185.209/2020, sak nr. 272) tolkat rekvisitet att återvända till sitt hem.
Enligt Polisens bedömning ska det med begreppet återvända hem röra sig
om ett etablerat hem och att utlänningen tidigare har vistats i detta. Någon
minimitid av vistelsetiden i landet är inget krav för att ett hem ska anses
vara etablerat. Kontroller görs i relevanta databaser och om personen inte
är folkbokförd i Sverige görs istället kontrollen genom en enklare utredning.
För att styrka att man återvänder till sitt hem kan personen behöva visa upp
handlingar som styrker detta genom exempelvis hyresavtal, hyresavier och
räkningar ställda till aktuell adress i dennes namn. En person som nyligen
beviljats uppehållstillstånd men ännu inte rest in kan inte anses återvända
hem.
Med begreppet trängande familjeskäl i 3 § tredje stycket i förordningen
bedömer Polisen att det ska avse en akut situation, sjukdom eller olycksfall
inom familjen som gör att personens närvaro i Sverige är absolut nödvändig.
Begreppet omfattar även medföljande till svensk medborgare som arbetar
för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell
organisation utomlands, om personen eller medföljaren har kallats hem
av arbetsgivaren. Det är den enskilde som har att styrka att han eller hon
omfattas av undantaget.
Tolkningen av rekvisiten kan även få betydelse för Migrationsverkets
verksamhet vid beslut om uppehållstillstånd och vid överklaganden
av polisavvisningar.
I det här rättsliga ställningstagandet ges därför vägledning för hur
begreppet att återvända till sitt hem och trängande familjeskäl i 3 §
andra stycket i förordningen ska tolkas i Migrationsverkets verksamhet.

2. Rättslig bedömning
Förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige (SFS 2020:127)
riktar sig främst till Polismyndigheten, eftersom de bland annat har till
uppgift att bevaka Sveriges gränser. Eftersom förordningen även kan få
betydelse för Migrationsverkets verksamhet är det viktigt att tolkningen
av bestämmelserna inte skiljer sig åt mellan myndigheterna.
För att en tolkning av framförallt begreppen att återvända till sitt hem
och trängande familjeskäl i 3 § andra och tredje stycket i förordningen
inte ska få en vidare tolkning än Polismyndighetens, och därigenom riskera
att inreseförbudet förlorar sitt syfte, ska begreppen därför tolkas på samma
sätt som Polismyndigheten.

3 (3)

Det innebär att nya beviljade uppehållstillstånd oavsett grund inte omfattas
av begreppet att återvända till sitt hem. Det är bara de – huvudpersonen
(anknytningspersonen) och hans eller hennes familjemedlemmar – som har
ett etablerat hem i Sverige och där de tidigare har vistats i som avses. Någon
minimitid av vistelsetiden i Sverige är inget krav för att ett hem ska anses
vara etablerat, utan får bedömas från fall till fall. I vissa situationer kan dock
en person som nyligen har beviljats ett uppehållstillstånd anses omfattas av
begreppet. Det kan t.ex. vara fallet om personen vid förlängningstillfället
av olika anledningar behövt resa ut under handläggningstiden, men som
under den tidigare vistelsen har etablerat ett hem i Sverige.
Även begreppet trängande familjeskäl ska ha samma innebörd som
Polismyndighetens. Det innebär att med trängande familjeskäl avses bland
annat en akut situation, sjukdom eller olycksfall inom familjen där
personens närvaro är absolut nödvändig, men kan också avse medföljande
till svensk medborgare, om någon av dem har kallats hem till Sverige av
arbetsgivaren här. Vad som avses med trängande familjeskäl får bedömas
i det enskilda fallet.
Det är den enskilde som har bevisbördan för att han eller hon omfattas
av undantagen i 3 § i förordningen.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av rättsliga experterna
och
. I beredningen har även enhetschefen
deltagit.
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