RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE

Ordningen för prövningen enligt 21 kap.
utlänningslagen (2005:716)

RS/005/2022

Fastställelsebeslut: RA/027/2022

Version 1.0

Beslutsdatum: 2022-04-05
Gäller för: hela myndigheten
Gäller från och med: 2022-04-05

Datum för
revidering

Version

Avsnitt som reviderats

Beslutsbeteckning

ange datum

nummer

innehåll

XX/XXX/XXXX

ange datum

nummer

innehåll

XX/XXX/XXXX

Fakta om rättsliga ställningstaganden
Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om
hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare.
De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

StyrD5 2020-06-02

Rättsliga ställningstaganden förs in i en särskild dokumentserie, RS-serie.
Dokumentserien är gemensam för hela myndigheten. Beslut om fastställande,
ändringar och upphävande av ett rättsligt ställningstagande förs in i
beslutsdokumentserien för chefen för rättsavdelningen.

R ÄT T S L I G T S T ÄL L N I N GS T AG AN D E

Innehållsförteckning
Fakta om rättsliga ställningstaganden ................................................................... 1
1.

Bakgrund ......................................................................................................... 3

2.

Rättslig bedömning ......................................................................................... 3

2.1 Allmänt om 21 kap. utlänningslagen .................................................................. 3
2.2 Uppehållstillstånd och förhållandet mellan 21 kap. och 5 - 6 c kap.
utlänningslagen ......................................................................................................... 4
2.2.1 Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen ................................................ 4
2.2.2 Förhållandet mellan 21 kap. och 5 – 6 c kap. utlänningslagen ................ 4
2.2.3 Ordning för prövningen ........................................................................... 7
2.3 En person som har rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen och
har en pågående asylansökan eller som senare ansöker om asyl .............................. 8
2.4 En person som har rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen har
samtidigt en pågående ansökan om uppehållstillstånd på andra grunder än asyl ..... 9
2.5 En person som har ett uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen lämnar
in en ansökan om uppehållstillstånd på andra grunder än asyl ................................. 9
2.6 En person som omfattas av ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller
utvisning och som samtidigt omfattas av rådets genomförandebeslut .................... 10
2.7 En person som har rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen har
en pågående prövning av frågan om uppehållstillstånd på annan grund, till exempel
i migrationsdomstolen ............................................................................................. 12

StyrD5 2020-06-02

2.8 Särskilt om återreseförbud ................................................................................ 12

Migrationsverket

Migrationsverket

R ÄTTSLIGT S TÄLLNINGS TAG ANDE

INSTRUKTION

1. Bakgrund
Den 4 mars 2022 beslutade den Europeiska unionens råd om att fastställa att det
föreligger en massiv tillströmning av fördrivna personer från Ukraina i den mening
som avses i artikel 5 i Rådets direktiv 2001/55/EG1. Beslutet gäller från och med
den 4 mars 20222 och är tillämpligt på personer som är fördrivna från och med den
24 februari 20223 till följd av de ryska väpnade styrkornas militära invasion i
Ukraina den dagen.
Massflyktsdirektivet har genomförts i svensk rätt genom 21 kap. utlänningslagen
som innehåller bestämmelser om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.
Bestämmelserna infördes den 1 januari 20034, och har därefter inte justerats i takt
med övriga delar av utlänningslagen. Det kan därför uppstå tolknings- och
tillämpningsproblem kopplade till 21 kap, bland annat i fråga om hur
bestämmelserna förhåller sig till andra delar av utlänningslagen. Detta gäller
framför allt 5-6 c kap. och 12 kap. och i vilken ordning prövningen av frågan om
uppehållstillstånd ska ske. Detta rättsliga ställningstagande syftar därför till att ge
vägledning kring hur 21 kap. utlänningslagen förhåller sig till övriga delar av
utlänningslagen, och i vilken ordning bestämmelserna om uppehållstillstånd ska
tillämpas.

2. Rättslig bedömning
2.1 Allmänt om 21 kap. utlänningslagen
Bestämmelserna om uppehållstillstånd om tillfälligt skydd enligt
massflyktsdirektivet har genomförts i 21 kap. utlänningslagen. Kapitlet har
placerats i slutet av utlänningslagen för att markera att bestämmelserna är avsedda
att tillämpas endast i en undantagssituation.5 Regelsystemet blir tillämpligt genom
att Europeiska unionens råd beslutar om att det föreligger massiv tillströmning till
unionen av fördrivna personer. Syftet är att i en undantagssituation kunna ge ett
omedelbart och tillfälligt skydd samt tillgång till sociala rättigheter till personer
med ursprung i ett bestämt land eller bestämt geografiskt område, utan att det
behöver göras en individuell prövning av skyddsbehovet.6 I övrigt gäller
utlänningslagens övriga regler i tillämpliga delar även vid tillfälligt skydd.7

Fortsättningsvis massflyktsdirektivet.
Se RS/003/2021 om tillståndstidens längd m.m.
3
Personkretsen kan emellertid utvidgas med stöd av till exempel 21 kap. 3 § utlänningslagen, jfr art. 2.3
i rådets genomförandebeslut.
4
I dåvarande 2 a kap. utlänningslagen (1989:529). Bestämmelserna överfördes till 21 kap.
utlänningslagen i samband med att nya utlänningslagen (2005:716) trädde i kraft.
5
Prop. 2004/05:170 s. 316.
6
Jfr art. 1 och 2 i massflyktsdirektivet och prop. 2001/02:185 s. 17 och 24.
7
Prop. 2001/02:185 s. 116 f.
1
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Utgångspunkten är att när en person har rätt till tillfälligt skydd enligt
massflyktsdirektivet ska ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd beviljas. En
person som har rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen kan få
sin ansökan beviljad efter inresan.8
När en person har beviljats, eller har rätt till, tillfälligt skydd enligt 21 kap.
utlänningslagen kan det få vissa konsekvenser, bland annat för hanteringen
av frågan om uppehållstillstånd på andra grunder.

2.2 Uppehållstillstånd och förhållandet mellan 21 kap.
och 5 - 6 c kap. utlänningslagen
2.2.1 Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen
Ett uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige under viss tid, eller utan
tidsbegränsning.9 I processuell mening ska det inte göras någon åtskillnad mellan
uppehållstillstånd på olika grunder. En person kan bara ha ett gällande
uppehållstillstånd, antingen tidsbegränsat eller permanent, vid varje tidpunkt.10 Den
som har beviljats någon form av uppehållstillstånd, även ett tidsbegränsat sådant,
kan varken överklaga det beslutet eller, normalt sett, få en ansökan om
uppehållstillstånd på annan grund prövad i sak.11
Prövningen av ansökningar om uppehållstillstånd görs vanligtvis enligt
bestämmelserna i 5 kap. utlänningslagen.12 När den sökande åberopar flera grunder
för tillstånd i en och samma ansökan ska dessa grunder behandlas i den ordning
som följer av 5 kap. utlänningslagen. Prövningen ska ske i ett sammanhang och
beslut meddelas samtidigt.13 Om ett uppehållstillstånd kan beviljas på en viss grund
görs ingen prövning av om uppehållstillstånd också skulle kunna beviljas på en
annan grund. När det finns ett beslut om utvisning eller avvisning som har fått laga
kraft är det istället reglerna om verkställighetshinder i 12 kap. utlänningslagen som
kan tillämpas.14
2.2.2 Förhållandet mellan 21 kap. och 5 – 6 c kap. utlänningslagen
21 kap. grundar sig på massflyktsdirektivet, dvs. EU-rättsliga regler. Det finns
också regler i andra delar av utlänningslagen som grundar sig på EU-rätten, till
exempel i 5 kap., 5 b. kap., och 6 a-6 c kap. utlänningslagen.
I vissa av de EU-rättsliga reglerna anges uttryckligen att de inte omfattar personer
med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Det gäller till exempel för reglerna
om EU-blåkort i 6 a kap. utlänningslagen och bestämmelserna i 5 b kap.
utlänningslagen om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre
utbildning.15
5 kap. 18 § första stycket och andra stycket 1 utlänningslagen.
2 kap. 4 § utlänningslagen
10
Jfr RS/083/2021 och MIG 2007:31.
11
Jfr prop. 2003/04:35 s. 73, prop. 2001/02:185 s. 53 och RS/083/2021.
12
Med vissa undantag, till exempel 5 kap. 2 § utlänningslagen om uppehållstillstånd för dem som tas
emot i Sverige inom ramen för ett beslut om överföring av skyddsbehövande till Sverige
(vidarebosättning).
13
Se t ex MIG 2016:8 och RS/083/2021. Vi kan undantagsvis, på grund av Sveriges internationella
åtaganden, göra undantag från principen om att flera grunder för uppehållstillstånd ska behandlas och
prövas i ett sammanhang, jfr RS/083/2021 s. 14.
14
Se 5 kap. 18 § femte stycket och 12 kap. 18-20 §§ utlänningslagen.
15
Se art 3.2 b i rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares
inresa och vistelse för högkvalificerad anställning, jfr också prop. 2012/13:148 s. 39. Se också art. 2. 2 b
8
9
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I andra direktiv framgår detta inte uttryckligen. 5 kap. 3 § utlänningslagen om
rätt till familjeåterförening är ett sådant exempel16. En särskild fråga är alltså om
det i och med massflyktsdirektivets bestämmelser kan uppstå en konflikt med
andra regler i utlänningslagen som grundar sig på EU-rätten. Det kan till exempel
hända att en person som har rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap.
utlänningslagen samtidigt åberopar familjeanknytning enligt 5 kap. 3 §
utlänningslagen till en person som är bosatt i Sverige. Båda regelverken grundar
sig på EU-direktiv som kan ge rätt till uppehållstillstånd.
Massflyktsdirektivet aktiveras pga. extraordinära omständigheter som ger
anledning till en tillfällig och särskild ordning för hanteringen av ansökningar om
internationellt skydd.17 Syftet med en sådan tillfällig hantering är bland annat att
motverka risken för att en omfattande tillströmning av fördrivna personer inte kan
hanteras av asylsystemet, med de negativa följder det kan få för både de personer
som har rätt till tillfälligt skydd och andra skyddssökande.18 En konsekvens av att
massflyktsdirektivet aktiveras blir att de EU-gemensamma reglerna om asyl i vissa
delar inte kommer att tillämpas19. De personer som omfattas av
massflyktsdirektivet får istället genom ett förenklat förfarande tillgång till ett
omedelbart skydd och vissa sociala rättigheter. Bestämmelserna kommer alltså, för
de som har rätt till tillfälligt skydd, att tillämpas före de allmänna reglerna om
hanteringen av ansökningar om internationellt skydd och statusförklaring och utan
att det behöver göras någon individuell och framåtsyftande prövning av
skyddsbehovet.20
När det gäller förhållandet mellan 21 kap. utlänningslagen och andra bestämmelser
i utlänningslagen som grundar sig på EU-rätten kan liknande frågor uppkomma.
Ska undantagsbestämmelserna i 21 kap. utlänningslagen, på grund av sin speciella
karaktär och sitt särskilda syfte, tillämpas före reglerna om till exempel rätt till
familjeåterförening i 5 kap. 3 § utlänningslagen?
För att beviljas ett uppehållstillstånd enligt EU-rättsliga regler uppställs olika
villkor.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i
elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, jfr också prop. 2019/20:9 s. 42.
16
Bestämmelsen grundar sig på rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till
familjeåterförening. I art. 3.2 b) anges visserligen att direktivet inte ska tillämpas när referenspersonen
har tillstånd att vistas i en medlemsstat med stöd av ett tillfälligt skydd eller som ansöker om tillstånd att
vistas i medlemsstaten i avvaktan på ett beslut om sin ställning. Det framgår emellertid inte vilka regler
som kan aktualiseras när referenspersonen är bosatt i Sverige och den sökande kan ha en självständig
rätt till tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet, och samtidigt en rätt till familjeåterförening på grund av
den nationella bestämmelsen i 5 kap. 3 § utlänningslagen om rätt till familjeåterförening.
17
Jfr skäl 13-15 i massflyktsdirektivet.
18
Jfr art. 2 i massflyktsdirektivet.
19
Däribland vissa bestämmelser i asylprocedurdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla
internationellt skydd [omarbetning]), skyddsgrundsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer 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]) samt Dublinförordningen (Europaparlamentets och rådets
förordning [EU] nr 604/2013 av den 26 juni 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).
20
Jfr bl a skäl 2 och 14 i massflyktsdirektivet och prop. 2001/02:185 s. 17.
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En rätt till familjeåterförening enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen förutsätter till
exempel att anknytningspersonen är bosatt i Sverige21 och uppfyller ett
försörjningskrav22. Som utgångspunkt ska den sökande ha styrkt sin identitet23,
ha ett giltigt pass24 och kunna visa familjebanden med hjälp av i första hand
dokumentation25. Dessutom kan en sådan ansökan om uppehållstillstånd som
utgångspunkt inte beviljas efter inresan i landet.26 Det tas också ut en
ansökningsavgift.27 En sådan ansökan om uppehållstillstånd ska avgöras senast
inom nio månader från det att ansökan lämnades in.28 En person som ansöker om
uppehållstillstånd för första gången är generellt sett inte undantagen från kravet på
arbetstillstånd29, och kommer alltså inte att ha laglig tillgång till arbetsmarknaden
under handläggningstiden. Om det efter en individuell bedömning framkommer att
något villkor inte är uppfyllt, eller att det inte går att bevilja ansökan efter inresan i
landet, kan det alltså leda till att ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 §
utlänningslagen inte ges.
21 kap. utlänningslagen är istället ett regelsystem av undantagskaraktär där det – i
princip – enda villkor som uppställs för att ett uppehållstillstånd ska ges är att
personen omfattas av ett rådsbeslut enligt art. 5 i massflyktsdirektivet.30 Ett
uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen kan beviljas efter inresan i landet31
och förutsätter inte heller ett giltigt pass32. Det tas inte heller ut någon avgift för
ansökan33 och uppehållstillståndet ska utfärdas mer eller mindre omedelbart.
Som framgår ovan kommer bestämmelserna i 21 kap. utlänningslagen att i vissa
delar tillämpas före de allmänna reglerna om hanteringen av ansökningar om
internationell skydd och statusförklaring. På liknande sätt bör reglerna i 21 kap.
utlänningslagen tillämpas före reglerna om uppehållstillstånd på andra grunder i
utlänningslagen. En annorlunda tolkning skulle inte vara förenlig med
massflyktsdirektivets syfte. Om vi istället skulle hantera ansökan om
uppehållstillstånd enligt till exempel 5 kap. utlänningslagen för en person som
omfattas av rådsbeslutet skulle det nämligen inte vara möjligt att säkerställa att
personen utan dröjsmål34 får tillfälligt skydd och grundläggande sociala rättigheter
genom ett uppehållstillstånd och tillgång till arbetsmarknaden genom ett
arbetstillstånd35.

Dvs. t.ex. ha ett permanent uppehållstillstånd eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt vissa i
lagstiftningen angivna bestämmelser, se 5 kap. 3 § första och tredje stycket utlänningslagen.
22
Se 5 kap. 3 b § utlänningslagen. Det finns undantag från försörjningskravet i 5 kap. 3 c – 3 f §§
utlänningslagen.
23
Jfr bl a MIG 2011:11.
24
Jfr 2 kap. 1 § utlänningslagen och MIG 2012:1. Personer som beviljas uppehållstillstånd enligt 21 kap.
utlänningslagen är undantagna från kravet på innehav av giltig passhandling, se 2 kap. 1 §
utlänningsförordningen (2006:97).
25
Jfr art. 5.2 i familjeåterföreningsdirektivet.
26
Se art. 5.3 familjeåterföreningsdirektivet och 5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen. Det finns
vissa undantag, som kräver en individuell bedömning, se 5 kap. 18 § andra stycket 5 och 11
utlänningslagen.
27
8 kap. 5 § första stycket och andra stycket 2 utlänningsförordningen (2006:97).
28
4 kap. 21 a § utlänningsförordningen.
29
En person som ansöker om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd kan omfattas av undantag
från kravet på arbetstillstånd, likaså en asylsökande, jfr. t ex 5 kap. 3-4 §§ utlänningsförordningen.
30
Se 21 kap. 2 § utlänningslagen.
31
5 kap. 18 § andra stycket 1 utlänningslagen.
32
2 kap. 1 § utlänningsförordningen.
33
8 kap. 5 § andra stycket 1 utlänningsförordningen.
34
Jfr skäl 2 och art. 2.a i massflyktsdirektivet, samt prop. 2001/02:185 s. 17. Direktivet syftar till att ge
ett omedelbart skydd.
35
Jfr art. 12 i massflyktsdirektivet och 21 kap. 7 § utlänningslagen.
21
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För att ett uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen ska beviljas krävs
däremot att personen har gjort sannolikt att hon/han omfattas av
massflyktsdirektivets bestämmelser om tillfälligt skydd.
Det kan till exempel förekomma att en person sedan tidigare har ansökt om
uppehållstillstånd på grund av till exempel arbete eller familjeanknytning, och
därefter har kommit till Sverige utan att ha gjort sannolikt att villkoren för tillfälligt
skydd är uppfyllda. I en sådan situation kan personen få sina skäl för
uppehållstillstånd enligt 5 kap. utlänningslagen prövade efter inresan.
Även om den principiella rätten till tillfälligt skydd uppstår i och med rådets
genomförandebeslut krävs åtminstone att personen presenterar sig för
myndigheterna och lämnar uppgifter och underlag som ger stöd för att de
grundläggande kraven för tillfälligt skydd är uppfyllda. Det kan alltså krävas att
personen lämnar vissa uppgifter som gör det sannolikt att hon/han omfattas av
personkretsen enligt rådets genomförandebeslut för att rättigheterna ska
aktualiseras.36
Det innebär sammanfattningsvis att de personer som har gjort sannolikt att de
omfattas av rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 i första hand ska beviljas ett
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen. Att personen
samtidigt gör gällande en rätt till uppehållstillstånd på annan EU-rättslig grund, till
exempel enligt 5 kap. 3 § och familjeåterföreningsdirektivet, saknar betydelse.
Detsamma gäller om personen åberopar skäl för uppehållstillstånd enligt nationella
regler.37 En prövning av möjligheten att bevilja uppehållstillstånd enligt 5 kap.
utlänningslagen kan däremot aktualiseras när personen inte längre omfattas av en
rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen.
2.2.3 Ordning för prövningen
Om en person omfattas av en rätt till tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet
och 21 kap. utlänningslagen kommer prövningen av en ansökan om
uppehållstillstånd att ske i en särskild ordning. Det kan till exempel få betydelse för
personer som har pågående ansökningar om uppehållstillstånd på en viss grund och
samtidigt har rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen. När en
person som omfattas av ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut
samtidigt har rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen kan det också
påverka prövningen.

Massflyktsdirektivet förefaller ha genomförts i svensk rätt med ett ansökningsförfarande i åtanke, jfr 5
kap. 18 § andra stycket 1 utlänningslagen, 8 kap. 5 § andra stycket 1 utlänningsförordningen och prop.
2001/02:185 s. 72. Jfr. också Kommissionens meddelande (2022/C 126 I/01) s. 4 där det ges uttryck för
att personen i vart fall kan förväntas uppsöka myndigheterna och fylla i och presentera visa handlingar:
“… Det finns inget ansökningsförfarande för tillfälligt skydd eller tillräckligt skydd enligt nationell rätt.
Berörda personer bör därför när de anmäler sig till myndigheterna för att utöva de rättigheter som är
knutna till tillfälligt skydd eller tillräckligt skydd endast behöva styrka medborgarskap, rätt till
internationellt skydd eller motsvarande skyddsstatus, bosättning i Ukraina eller familjeband, beroende
på vad som är tillämpligt. Rätten till tillfälligt skydd kan utnyttjas omedelbart. För att säkerställa en god
förvaltning och registrering av berörda personer får medlemsstaten dock besluta att vissa krav ska vara
uppfyllda, t.ex. ifyllande av ett registreringsformulär och uppvisande av bevis i enlighet med rådets
beslut...”
37
Till exempel enligt 5 kap. 3 a § eller 10 § utlänningslagen.
36
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Sammanfattningsvis ska en person som har rätt till det i första hand ges
tidsbegränsat uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen.
Däremot kan en person som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
under pågående tillståndstid ansöka om statusförklaring.38 Detta får betydelse
för hanteringen av frågan om uppehållstillstånd och statusförklaring i flera olika
situationer, bland annat i fråga om i vilken ordning prövningen ska ske.
2.3 En person som har rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap.
utlänningslagen och har en pågående asylansökan eller som senare
ansöker om asyl
För dem som har ansökt om asyl i Sverige, och därefter har kommit att omfattas
av rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382, uppstår frågan i vilken ordning
ansökan om uppehållstillstånd ska prövas.
När en person omfattas av en rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap.
utlänningslagen är det i första hand ett sådant uppehållstillstånd som ska beviljas.39
Det finns däremot ingenting som hindrar att en person som har beviljats tillfälligt
skydd får en ansökan om statusförklaring prövad.40 En sådan prövning får skjutas
upp om det finns särskilda skäl för det.41 Om ett uppehållstillstånd med tillfälligt
skydd enligt 21 kap. utlänningslagen beviljas, och personen sedan tidigare har
ansökt om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, kan den ansökan avskrivas
från vidare handläggning. När ett uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen
har beviljats finns det ingenting som hindrar att personen får en ansökan om
statusförklaring och resedokument och prövad. En sådan prövning sker inom
ramen för bestämmelsen i 4 kap. 3 c § utlänningslagen. Om statusförklaring
beviljas ska tillståndstiden omprövas.42
Om personen inte omfattas av rådets genomförandebeslut och en rätt till
uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen kan asylansökan prövas i vanlig
ordning.
Även i den situationen att en person som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt
21 kap. utlänningslagen sedan ansöker om asyl, ska ansökan prövas inom ramen
för ansökan om statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen.

Se 4 kap. 3 c § utlänningslagen. Jfr också art. 17 i massflyktsdirektivet och 21 kap. 5 §
utlänningslagen. Se mer om detta i nästa avsnitt.
39
Förutsatt att det inte finns skäl att vägra uppehållstillstånd enligt 21 kap. 2 § andra stycket eller 21
kap. 4 § tredje stycket utlänningslagen.
40
4 kap. 3 c § utlänningslagen
41
T ex på grund av hög arbetsbelastning eller för att myndigheterna ska ges tillfälle att göra en
bedömning av förhållandena i ursprungslandet när det gäller t ex konfliktens varaktighet. Jfr 21 kap. 5 §
andra stycket utlänningslagen och prop. 2001/02:185 s. 59.
42
Se 5 kap. 1 a § femte stycket utlänningslagen.
38
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2.4 En person som har rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap.
utlänningslagen har samtidigt en pågående ansökan om
uppehållstillstånd på andra grunder än asyl
En person som sedan tidigare har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige på
en viss grund, till exempel arbete eller familjeanknytning43, kan på grund av rådets
genomförandebeslut samtidigt omfattas av en rätt till uppehållstillstånd enligt 21
kap. utlänningslagen. En sådan situation kan uppstå till exempel om personen har
ansökt om uppehållstillstånd i hemlandet, därefter lämnat Ukraina efter den 24
februari 2022 och vid prövningstillfället befinner sig i Sverige.
I sådana situationer ska vi först ta ställning till om personen har gjort sannolikt
att det finns förutsättningar för ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Om
personen omfattas av reglerna i 21 kap. utlänningslagen är det i första hand ett
sådant uppehållstillstånd som ska beviljas. Eftersom det inte är möjligt att ha två
uppehållstillstånd som gäller samtidigt kommer ansökan om uppehållstillstånd på
annan grund vanligtvis att avskrivas i samband med att uppehållstillståndet
beviljas. Ett sådant beslut kan vara överklagbart.44
Det finns ingenting som hindrar att en person som har uppehållsrätt i Sverige,
och därför beviljas ett uppehållskort45, samtidigt beviljas ett uppehållstillstånd
enligt 21 kap. utlänningslagen.
2.5 En person som har ett uppehållstillstånd enligt 21 kap.
utlänningslagen lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd på andra
grunder än asyl
Det kan också hända att en person som har ett gällande uppehållstillstånd enligt 21
kap. utlänningslagen ansöker om uppehållstillstånd på andra grunder. En sådan
ansökan får hanteras enligt de principer som beskrivs i RS/083/2021.46
Den första frågan som vi behöver ta ställning till är om det gällande
uppehållstillståndet ska återkallas.47 Det finns inga särskilda regler om återkallelse
av uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, utan det är i stället de allmänna reglerna
i 7 kap. utlänningslagen som gäller.48 Vi kan alltså behöva ta ställning till om det
finns skäl för återkallelse av uppehållstillstånd enligt 7 kap. utlänningslagen.49
Av art. 3.2 b i familjeåterföreningsdirektivet framgår att direktivet inte ska tillämpas när
referenspersonen vistas i medlemsstaten med tillfälligt skydd. Att en person med tidsbegränsat
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd inte kan vara anknytningsperson i ett ärende om uppehållstillstånd
framgår av 5 kap. 3 § första och tredje stycket utlänningslagen. Uppehållstillståndet har nämligen inte
beviljats med stöd av någon av de i lagtexten angivna bestämmelserna, 5 kap. 1 §, 6 § eller 12 kap. 18
§ utlänningslagen.
44
Jfr Migrationsöverdomstolen avgörande i mål nr UM 3340-09.
45
Se 3 a kap. 2-4 och 12 a §§ utlänningslagen.
46
Se avsnitt 3 i RS/083/2021.
47
Jfr RS/083/2021 s. 11 f.
48
Se Ds 2001:77 s. 15 och prop. 2001/02:185 s. 38 och 147.
49
Den i princip enda grunden för återkallelse i sådana fall torde vara om det framkommer att personen
har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få
43
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Ett uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen kommer emellertid, vanligtvis,
i praktiken inte att kunna återkallas. Om en ny ansökan om uppehållstillstånd avser
samma eller delvis överlappande tidsperiod, och det inte går att återkalla det
gällande uppehållstillståndet, ska den nya ansökan normalt sett avvisas. Det beror
på att personen har ansökt om ett uppehållstillstånd, något som personen redan är
beviljad.50 Om ansökan avser tidsperioden efter det gällande uppehållstillståndet
blir det i första hand fråga om att bedöma om personen även fortsättningsvis
omfattas av reglerna i 21 kap. utlänningslagen och därför ska ges ett nytt
uppehållstillstånd på den grunden.51 När personen inte längre omfattas av en rätt till
uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen finns det ingenting som hindrar en
prövning av frågan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. utlänningslagen. I en sådan
situation blir det också aktuellt att bedöma om ansökan kan bifallas efter inresan
med stöd av 5 kap. 18 § andra stycket utlänningslagen.52
2.6 En person som omfattas av ett lagakraftvunnet beslut om avvisning
eller utvisning och som samtidigt omfattas av rådets
genomförandebeslut
Det skulle också kunna uppstå situationer där en person som omfattas av ett
lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning även har en principiell rätt till
uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen. Det kan till exempel aktualiseras
för en person som har vistats i Sverige och meddelats ett beslut om utvisning som
har fått laga kraft och sedan lämnat Sverige. Om personen därefter har lämnat
Ukraina efter den 24 februari 2022 och kommit tillbaka till Sverige, och därmed
omfattas av rådets genomförandebeslut, uppstår frågan enligt vilka bestämmelser
en ansökan om uppehållstillstånd kan prövas.
En person som ska avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har fått laga kraft kan
normalt sett bara få frågan om uppehållstillstånd prövad enligt vissa särskilt
angivna bestämmelser, i första hand dem som handlar om hinder mot verkställighet
i 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen.53 För personer som utvisats av allmän domstol
pga. brott gäller reglerna i 12 kap. 16 a – 16 d §§ utlänningslagen.
Det framgår inte tydligt av lagstiftningen eller förarbetena hur reglerna i sin
nuvarande form ska tillämpas för en person som omfattas av ett lagakraftvunnet
beslut om avvisning eller utvisning och samtidigt har rätt till uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd.54 Det har däremot införts ett särskilt undantag i 5 kap. 18 § andra
stycket utlänningslagen från kravet på att ansökan ska vara gjord och beviljad före
inresan för dem som omfattas av en rätt till tillfälligt skydd enligt 21 kap.
utlänningslagen.55 Samtidigt anges i 5 kap. 18 § femte stycket vilka bestämmelser
som kan tillämpas för en person som omfattas av lagakraftvunnet beslut om
avvisning eller utvisning. Där finns ingen hänvisning till bestämmelserna i 21 kap.
utlänningslagen, utan bara till 12 kap. utlänningslagen.
tillståndet, dvs. att personen inte omfattas av en rätt till tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen, se
7 kap. 1 § utlänningslagen.
50
Jfr RS/083/2021.
51
Se skäl 21 i rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 och art. 4 i massflyktsdirektivet. Ett nytt
uppehållstillstånd ges i första hand med stöd av 21 kap. 2 § utlänningslagen.
52
Till exempel med stöd av 5 kap. 18 § andra stycket 11 utlänningslagen.
53
Se 5 kap. 18 § femte stycket utlänningslagen.
54
Se 5 kap. 18 §, 21 kap. utlänningslagen och prop. 2001/02:185 s. 35 ff.
55
Se 5 kap. 18 § andra stycket 1 utlänningslagen.
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Detta talar visserligen för att en person som omfattas av ett lagakraftvunnet beslut
om avvisning eller utvisning inte kan beviljas ett uppehållstillstånd enligt 21 kap.
utlänningslagen, eftersom reglerna i 21 kap. inte är omnämnda i 5 kap. 18 § femte
stycket utlänningslagen. Det skulle kunna innebära att sådana personer bara kan
beviljas uppehållstillstånd enligt reglerna i 12 kap. utlänningslagen.
Regeringen har däremot uttalat att bestämmelsen i 5 kap. 18 § femte stycket
utlänningslagen inte kan anses uttömmande ange de situationer där
uppehållstillstånd kan beviljas efter ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut. För att
ett uppehållstillstånd ska kunna beviljas även utan en sådan uttrycklig föreskrift
krävs att det är förenligt med syftet i den enskilda bestämmelsen.56 Det finns alltså
ett visst – om än begränsat – utrymme för att bevilja ett uppehållstillstånd efter ett
lagakraftvunnet utvisningsbeslut även utan en uttrycklig föreskrift i 5 kap. 18 §
femte stycket.
En tillämpning av bestämmelserna i 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen innebär en
individuell bedömning av omständigheterna och eventuellt skyddsbehov.
Samtidigt är syftet med systemet med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet
att medlemsstaternas myndigheter i princip bara ska behöva pröva om utlänningen
tillhör den grupp som definieras i rådets genomförandebeslut. Att tillämpa 12 kap.
utlänningslagen för dem som omfattas av rådsbeslutet skulle alltså inte vara
förenligt med direktivets syfte, nämligen att ge ett omedelbart och tillfälligt skydd
utan att det görs individuell bedömning av personens skyddsbehov.57
Om vi skulle tillämpa reglerna i 12 kap. utlänningslagen skulle tillståndstiden för
ett uppehållstillstånd dessutom bestämmas i enlighet med reglerna i 12 kap. 18 a §
utlänningslagen, dvs. uppehållstillståndet ska vanligtvis gälla i tre år eller 13
månader. En sådan ordning skulle inte heller vara förenlig med
massflyktsdirektivet eller rådsbeslutet, eftersom ett uppehållstillstånd med tillfälligt
skydd enligt rådsbeslutet inledningsvis ska gälla i ett år58, och därefter förlängas
automatiskt med sex månader i taget i högst ett år. Ett uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd får inte heller gälla för längre tid än den tid som har beslutats av
Europeiska unionens råd.59 Därutöver ska den som nekas uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd ha rätt till rättslig prövning av beslutet.60 Ett beslut om att neka
uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen är inte överklagbart, vilket
alltså skulle kunna leda till en konflikt med direktivets bestämmelser även i fråga
om rätten till överprövning.
En ordning som innebär att en person som har rätt till uppehållstillstånd enligt
21 kap. utlänningslagen behöver genomgå en prövning av om det finns hinder
mot verkställighet enligt 12 kap. utlänningslagen skulle inte vara förenlig med
massflyktsdirektivet. Det talar för att bestämmelserna i 21 kap. utlänningslagen
ska kunna tillämpas även för dem som omfattas av ett lagakraftvunnet beslut om
avvisning eller utvisning. Även syftet med reglerna i massflyktsdirektivet talar
för en sådan tolkning.
Se prop. 2012/13:125 s. 97 f.
Se prop. 2001/02:185 s. 24.
58
Se skäl 21 i rådsbeslutet och 21 kap. 6 § utlänningslagen. Jfr också art. 5.3 b i massflyktsdirektivet.
59
21 kap. 6 § utlänningslagen. När det gäller rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 initialt till
och med den 4 mars 2023, se RS/003/2022.
60
Jfr art 29 i massflyktsdirektivet och 14 kap. 3 § utlänningslagen.
56
57
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Det innebär sammanfattningsvis att en person som omfattas av ett lagakraftvunnet
beslut om avvisning eller utvisning kan beviljas uppehållstillstånd enligt 21 kap.
utlänningslagen.
En sådan ansökan ska kunna bifallas efter inresan med stöd av 5 kap. 18 § andra
stycket 1 utlänningslagen, trots bestämmelsen i 5 kap. 18 § femte stycket
utlänningslagen. Denna tolkning är förenlig med bestämmelsernas syfte, nämligen
att i en massflyktssituation kunna ge ett omedelbart och tillfälligt skydd utan att det
behöver göras individuell prövning av omständigheterna och skyddsbehovet.
Ovanstående gäller inte för personer som i och för sig omfattas av rådsbeslutet,
men som tidigare utvisats på grund av brott av allmän domstol. För dem ska
fortfarande reglerna i 12 kap. 16 a – d §§ samma lag tillämpas. Det beror på att
Migrationsverket inte får bevilja uppehållstillstånd för en utlänning som av allmän
domstol har utvisats på grund av brott.61

2.7 En person som har rätt till uppehållstillstånd enligt 21 kap.
utlänningslagen har en pågående prövning av frågan om
uppehållstillstånd på annan grund, till exempel i migrationsdomstolen
Det kan förekomma att en person som har överklagat ett beslut om avslag på
ansökan om uppehållstillstånd samtidigt omfattas av en rätt till uppehållstillstånd
enligt 21 kap. utlänningslagen. I ett sådant fall bör Migrationsverket
uppmärksamma domstolen på detta, och i förekommande fall förorda att ett
uppehållstillstånd beviljas enligt 21 kap. utlänningslagen, förutsatt att det inte finns
skäl att vägra eller neka ett sådant tillstånd enligt 21 kap. 2 § andra stycket eller 4 §
tredje stycket utlänningslagen.
I ärenden om utvisade av allmän domstol på grund av brott, se ovan under avsnitt
2.6.
2.8 Särskilt om återreseförbud
Det kan förekomma att en person omfattas av ett återreseförbud och samtidigt har
rätt till tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen. Att personen omfattas av
rådets genomförandebeslut, och alltså har en rätt till uppehållstillstånd enligt 21
kap. utlänningslagen, kan utgöra särskilda skäl för att upphäva återreseförbudet.62
Det får dock göras en individuell bedömning i varje enskilt fall om det finns sådana
särskilda skäl. Att migrationsdomstolen har fastställt ett återreseförbud som
Migrationsverket har beslutat om utgör inget hinder mot att häva förbudet.63
Om personen är uppförd på spärrlistan i SIS på grund av ett återreseförbud som en
annan medlemsstat har utfärdat krävs en konsultation med den medlemsstaten
innan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas och återreseförbudet hävs.64

5 kap. 20 § andra stycket utlänningslagen.
Se 8 kap. 26 § utlänningslagen.
63
Jfr UM 8549-13.
64
Jfr art. 25 i Schengenavtalet, se också art. 11.4 i återvändandedirektivet och Kommissionens
meddelande (2022/C 126 I/01).
61
62
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