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INSTRUKTION

1.

Sammanfattning

Fråga har uppkommit om det är möjligt att tillämpa bestämmelserna i 5 kap. 15 a §
utlänningslagen i de fall en prövning har skett enligt 12 kap. 19 § tredje stycket
utlänningslagen och ansökan har avslagits. En uppfattning är att det inte kan utläsas
av 5 kap 15 a § utlänningslagen att bestämmelsen inte skulle vara möjlig att
tillämpa i de fall Migrationsverket gör en ny prövning av sökandens status som
flykting/annan skyddsbehövande. Den andra uppfattningen är att detta inte bör vara
möjligt, bl.a. med hänsyn till syftet med regleringen och dess nära samband med ett
beslut om utvisning eller avvisning. Av förarbetena till bestämmelsen går inte att
utläsa hur tillämpningen ska ske.
Å ena sidan är en av de grundläggande principerna i den nuvarande
utlänningslagstiftningen att asylprocessen ska ha en tydlig början och ett tydligt
slut, och därmed också att lagakraftvunna beslut ska respekteras.
Å andra sidan har i förarbetena till lagstiftningen framhållits att det kan framstå
som orimligt att en utlänning som under tiden för handläggningen av sin
asylansökan har påbörjat en etablering på den svenska arbetsmarknaden ska behöva
lämna landet för att söka nödvändiga tillstånd. 5 kap. 15 a § utlänningslagen har ett
nära samband med beslut om avvisning eller utvisning, men är utformad så att
tillämpningen är avhängig av ett beslut om avslag på ansökan om uppehållstillstånd
som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a
§ utlänningslagen som har fått laga kraft. Det finns alltså ingenting i lydelsen hos
dessa bestämmelser som innebär att 5 kap. 15 a § utlänningslagen inte ska kunna
tillämpas efter att en asylansökan har prövats med stöd av 12 kap. 19 § tredje
stycket utlänningslagen. Reglerna i EU:s asylprocedurdirektiv och 12 kap. 19 §
tredje stycket utlänningslagen innebär att den aktuella prövningen i princip ska
motsvara det ordinära asylansökningsförfarandet. Eftersom det inte finns relevant
praxis eller annan ledning för rättstillämpningen får det mot den bakgrunden
förutsättas att 5 kap. 15 a § utlänningslagen ska kunna tillämpas på samma sätt
som vid en första asylansökan trots att ansökningen har behandlats enligt reglerna
i 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen.

2. Syfte och bakgrund
I 5 kap. 15 a § utlänningslagen anges följande.
Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning vars ansökan om
uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller motsvarande äldre bestämmelser avslagits genom
ett lagakraftvunnet beslut, om utlänningen vistas här och
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1. sedan minst fyra månader har en anställning som uppfyller de krav som anges i
6 kap. 2 § första stycket och avser en tidsperiod om minst ett år från
ansökningstillfället, eller
2. enligt 3 § första stycket 1-4, 3 a § första stycket 1 eller andra stycket har stark
anknytning till en person som beviljats uppehållstillstånd enligt 1.
En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket ska ha kommit
in till Migrationsverket senast två veckor efter det att beslutet att avslå ansökan om
uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande har vunnit laga kraft.
I 12 kap. 19 § utlänningslagen föreskrivs följande.
Om ett beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 18 §, ska
Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning om
utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning
som fått laga kraft åberopar sådana nya omständigheter som
1. kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som
avses i 1, 2 eller 3 §, och
2. inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar giltig
ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare.
Är förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrationsverket
besluta att inte bevilja ny prövning.
Första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som
flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller
2 a § och en sådan ansökan inte tidigare under utlänningens vistelse i Sverige
har prövats genom ett beslut som har fått laga kraft. I ett sådant fall ska
Migrationsverket pröva ansökan och besluta om inhibition i
verkställighetsärendet.
Av 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under
perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 om utlänningen endast åberopar sådana
omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov enligt 4 kap. 2 a §.
Det finns olika uppfattningar om ifall det är möjligt att tillämpa bestämmelserna i 5
kap. 15 a § utlänningslagen i de fall en prövning skett enligt 12 kap. 19 § tredje
stycket utlänningslagen och ansökan har avslagits. En uppfattning som råder är att
det inte kan utläsas av 5 kap 15 a § utlänningslagen att bestämmelsen inte skulle
vara aktuell i de fall Migrationsverket gör en ny prövning av sökandens status som
flykting/annan skyddsbehövande. Den andra uppfattningen är att detta inte bör vara
möjligt, bl.a. med hänsyn till syftet med regleringen och dess nära samband med ett
beslut om utvisning eller avvisning. Av förarbetena till bestämmelsen går inte att
utläsa hur tillämpningen ska ske.
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Denna kommentar syftar till att klargöra om det är möjligt att tillämpa 5 kap. 15 a §
utlänningslagen i de fall en ansökan om uppehållstillstånd enligt 12 kap. 19 § tredje
stycket utlänningslagen har avslagits och beslutet har fått laga kraft.

3. Gällande rätt
Bestämmelserna i 5 kap. 15 a § utlänningslagen infördes i samband en omfattande
reform av arbetskraftsinvandringen. De behandlar i vilka fall en person vars
ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande avslagits
kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete, så kallat spårbyte.1 I
förarbetena till bestämmelsen framhölls att en av de grundläggande avsikterna med
utlänningslagen är att asylprocessen ska ha en tydlig början och ett tydligt slut. För
att upprätthålla legitimiteten i asylsystemet är det, enligt regeringen, också viktigt
att lagakraftvunna beslut respekteras. Det konstaterades att införandet av en
möjlighet att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd efter ett lagakraftvunnet
beslut om avvisning eller utvisning kan skapa osäkerhet om slutpunkten i
asylprocessen, men att detta ska vägas mot den omständigheten att en utlänning
som har kommit till Sverige och arbetat under tiden för handläggningen av ansökan
om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i övrigt har påbörjat en
etablering på den svenska arbetsmarknaden.
Att någon i en sådan situation skulle tvingas lämna Sverige för att ansöka om
uppehållstillstånd för arbete ansågs inte vara i linje med regeringens övriga förslag
om ett effektivare system för arbetskraftsinvandring. Vidare framhöll regeringen att
det kunde framstå som oskäligt och vara kostsamt för den enskilde och hans eller
hennes familj, liksom ett ekonomiskt avbräck, om arbetstagaren en tid tvingas
utebli från arbetsplatsen för att lämna Sverige och söka nödvändiga tillstånd.
Regeringen ansåg därför att det under vissa förutsättningar borde vara möjligt för
dem vars ansökningar om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande
avslagits, att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd inifrån landet.2
Vissa remissinstanser har uttryckt att flera grupper kan befaras hamna i ett sämre
läge än asylsökande pga. regleringen i 5 kap. 15 a § utlänningslagen, vilket skulle
kunna leda till en ökning av antalet ogrundade asylansökningar. Regeringen har
uttalat att möjligheten att frångå huvudregeln att en ansökan om uppehållstillstånd
för arbete ska ges in och vara beviljad före inresan bör vara reserverad för
utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i
övrigt och som arbetat under tiden ansökan prövats och därmed har påbörjat en
etablering på arbetsmarknaden.3

Se också 5 kap. 18 § andra stycket 8 och 6 kap. 4 §§ utlänningslagen om att en ansökan om
uppehålls- och arbetstillstånd får beviljas efter inresan i landet i fall som avses 5 kap. 15 a §
utlänningslagen
2
Prop. 2007/08:147 s. 47–48.
3
Ibid och prop. 2013/14:213 s. 31.
1
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Det kan inte uteslutas att en tillämpning av 5 kap. 15 a § utlänningslagen efter
att en ny prövning enligt 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen har gjorts kan
utgöra ett incitament för att lämna in (ogrundade) asylansökningar4, något som i
och för sig också kan inträffa vid en första asylansökan (t.ex. pga. möjligheten att
arbeta i Sverige under handläggningstiden).5 Vidare är det fullt möjligt att
lagstiftarens avsikt har varit att undantaget i 5 kap. 15 a § utlänningslagen ska vara
förbehållet de personer som kommit till Sverige med avsikten att ansöka om
uppehållstillstånd pga. skyddsbehov, och inte att regleringen ska omfatta sådana
personer som lämnar in en ansökan om asyl först efter att avslag på en ansökan om
uppehållstillstånd på annan grund har fått laga kraft.
Bestämmelserna i 12 kap. 19 § utlänningslagen är en del av det regelsystem som
möjliggör beviljande av uppehållstillstånd pga. av hinder mot verkställighet av
lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut, och är alltså en del av ett
extraordinärt förfarande.
Syftet med 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen är att uppnå förenlighet med
rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om miniminormer för
medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus
(EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv). När direktivet genomfördes i svensk rätt
uttalade regeringen att en utlänning i princip alltid har rätt att få en ansökan om
uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen prövad. Denna rätt gäller även om
ansökan görs när utlänningen omfattas av ett lagakraftvunnet beslut om avvisning
eller utvisning.
I de fall en medlemsstat för första gången prövar asylskälen ska ansökan enligt
huvudregeln handläggas som en asylansökan i ett förstainstansförfarande.6 En
sådan (ny) ansökan ska alltså betraktas som en ursprunglig asylansökan och
behandlas med iakttagande av reglerna i kapitel II i direktiv 2013/32/EU.
När en ny prövning beviljas omfattar prövningen bara skyddsskälen.7
I EU:s direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker
om internationellt skydd (mottagningsdirektivet) anges att medlemsstaterna ska se
till att asylsökande har tillträde till arbetsmarknaden senast nio månader efter det
att de har lämnat in ansökan så länge prövningen i första instans pågår.8 I 5 kap. 4
§ utlänningsförordningen föreskrivs att den som har ansökt om uppehållstillstånd i
Sverige och åberopat skyddsskäl är undantagen från skyldigheten att ha
arbetstillstånd (dock med vissa undantag). Detta undantag gäller tills personen i
fråga lämnar landet eller ett beslut om att bevilja uppehållstillstånd har fått laga
kraft. Undantaget upphör om personen i fråga inte medverkar till verkställigheten
av ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft.

Jfr. tidigare förarbetsuttalanden i prop. 1993/94:94 s. 37
Jfr. prop. 2007/08:147 s. 47–48.
6
Prop. 2009/10:31 s. 209, 211 och 281.
7
Se MIG 2008:36 och MIG 2011:9.
8
Artikel 15 i direktiv 2013/33/EU.
4
5
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Även andra personer, t.ex. sådana som tidigare har haft uppehålls- och
arbetstillstånd och ansökt om förlängning av sina tillstånd, kan under
handläggningstiden av sina nya ansökningar vara undantagna från kravet på att ha
arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.9
Migrationsverket har i en särskild rättsutredning funnit att en person som omfattas
av ett beslut om utvisning som har fått laga kraft och därefter åberopar skyddsskäl
och ansöker om en ny prövning i vissa avseenden är att jämställa med en person
som ansöker om asyl i Sverige utan att tidigare ha meddelats något beslut om
utvisning eller avvisning.10
Lagstiftningen innehåller inga generella hinder mot att medge undantag från kravet
på arbetstillstånd när en ny prövning beviljats med stöd av reglerna i 12 kap. 19 §
utlänningslagen.
Vid en sådan ny prövning ska samma procedurregler gälla som vid en första
asylansökan. En person som har beviljats en ny prövning kan därför ha samma rätt
att arbeta som mottagningsdirektivet ger i samband med en asylansökan i ett
ordinarie förfarande. Detta ska då gälla tills resultatet av den nya prövningen har
fått laga kraft. En person som beviljas en ny prövning med stöd av 12 kap. 19 §
tredje stycket utlänningslagen bör alltså kunna medges undantag från kravet på
arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 4 § utlänningsförordningen.

4. Rättslig bedömning
Å ena sidan är en av de grundläggande principerna i den nuvarande
utlänningslagstiftningen att asylprocessen ska ha en tydlig början och ett tydligt
slut, och därmed också att lagakraftvunna beslut ska respekteras. Å andra sidan har
i förarbetena till lagstiftningen framhållits att det kan framstå som orimligt att en
asylsökande som under handläggningstiden har påbörjat en etablering på den
svenska arbetsmarknaden ska behöva lämna landet för att söka nödvändiga
tillstånd.
De överväganden som har gjorts i samband med införandet av bestämmelserna
i 5 kap. 15 a § utlänningslagen om en asylsökandes etablering på den svenska
arbetsmarknaden kan aktualiseras vid en prövning enligt reglerna i 12 kap. 19 §
tredje stycket utlänningslagen på liknande sätt som i samband med en första
asylansökan. I vissa fall kan det till och med vara så att den sökande, i samband
med en ny ansökan enligt 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen, har en
särskilt stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden på grund av tidigare
vistelser med uppehållstillstånd, arbetstillstånd och/eller tid under vilken den
sökande varit undantagen från kravet på arbetstillstånd.

9

Se bl.a. 5 kap. 2-3 §§ utlänningsförordningen.
Rättsutredning med diarienummer 1.3.4-2014-52923.
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Vidare har Migrationsverket i tidigare rättsutredning funnit att en person som
ansöker om uppehållstillstånd enligt bestämmelserna i 12 kap. 19 § tredje stycket
utlänningslagen kan vara undantagen från kravet på arbetstillstånd (enligt de villkor
som ställs upp i 5 kap. 4 § utlänningsförordningen).
En sådan person kommer därför att kunna ha anställning i Sverige och få
anknytning till den svenska arbetsmarknaden på samma sätt som vid en första
asylansökan.
5 kap. 15 a § utlänningslagen har ett nära samband med beslut om avvisning eller
utvisning, men är utformad så att tillämpningen är avhängig av ett beslut om avslag
på ansökan om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen som har fått laga kraft.
Det finns alltså ingenting i lydelsen hos bestämmelserna som medför att 5 kap. 15 a
§ utlänningslagen inte kan tillämpas efter att en asylansökan har prövats med stöd
av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen. Reglerna i EU:s
asylprocedurdirektiv och 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen innebär att
prövningen av en asylansökan som görs med stöd av de aktuella reglerna i princip
ska motsvara det ordinära asylansökningsförfarandet.
Mot denna bakgrund överväger de skäl som talar för att uppehålls- och
arbetstillstånd ska kunna ges med stöd av 5 kap. 15 a § utlänningslagen till en
person som har beviljats ny prövning och vars ansökan har avslagits genom ett
lagakraftvunnet beslut enligt reglerna i 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen.
I avsaknad av praxis och annan ledning för rättstillämpningen får det därför, tills
vidare, förutsättas att 5 kap. 15 a § utlänningslagen kan tillämpas på samma sätt
som vid en första asylansökan trots att ansökningen har behandlats enligt 12 kap.
19 § tredje stycket utlänningslagen
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