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Förkortningar 
EKMR - Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 

FL - Förvaltningslagen 

JK - Justitiekanslern 

JO - Justitieombudsmannen 

MiÖD - Migrationsöverdomstolen 

PUT - Permanent uppehållstillstånd 

RF - Regeringsformen (1974:152) 

RMV - Rättsmedicinalverket 

UN - Utlänningsnämnden 

UtlL - Utlänningslagen (2006:716) 

UtlF - Utlänningsförordningen (2006:97) 
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1. Inledning 
1.1. Introduktion till problemet 
Under år 2014 beviljade Migrationsverket 42 435 uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till någon i Sverige.  Uppehållstillstånd på grund av anknytning kan beviljas make/maka  1

eller släktingar som söker på anknytning till varandra såväl som till barn som söker 

uppehållstillstånd på anknytning till sina föräldrar. När barn söker på anknytning till sina 

föräldrar anses detta som anknytning till kärnfamilj och barn har i och med Rådets direktiv 

2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt t i l l familjeåterförening 

(Familjeåterföreningsdirektivet) en oinskränkt rätt att återförenas med förälder.   2

Trots barns rätt att återförenas med sina föräldrar uppstår stundtals situationer när denna 

oinskränkta rätt inte kan tillämpas i ett myndighetsärende. Exempel på sådan situation är när 

den sökande ansökt om uppehållstillstånd som barn men under handläggningsprocessen 

hinner uppnå myndig ålder och anses vuxen. I ärenden där barn hinner uppnå myndig ålder 

innan beslut fattats övergår ärendet från att gälla barns återförening med förälder till ett 

ärende om så kallad hushållsgemenskap mellan vuxna. I hushållsgemenskapsärenden 

betraktas den sökande inte längre som en naturlig del av sin familj. Den sökande anses istället 

som annan vuxen som levt under samma tak som sina släktingar och som nu är förmögen att 

försörja sig själv.  Detta trots att barnet/släktingen i verkligheten kanske under hela sitt liv 3

levt med föräldrarna och således inte nödvändigtvis har förskansat sig tillräckligt med 

livserfarenhet motsvarande en självständig vuxen. 

Att den ovan beskrivna problematiken uppstår är bland annat en följd av den allmänna 

rättsprincipen om att det är omständigheterna vid tidpunkten för myndighetens beslut som 

ska gälla. Principen innebär att den sökandes ålder vid ansökningstillfället saknar betydelse 

och att det är sökandes ålder vid dagen för Migrationsverkets beslut i ärendet som är 

avgörande.  Det kan därför anses vara av vikt för Migrationsverket att uppmärksamma, 4

 Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter, första och andra instans 1

(beslut av Migrationsverket och Migrationsdomstolarna). Förstagångstillstånd.
 Se art 4.1 Familjeåterföreningsdirektivet.2

 MIG 2009:29.3

 MIG 2007:5.4
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handlägga och besluta i ärenden där barn riskerar att bli myndigt under 

handläggningsprocessen så att den sökandes rättsliga ställning som barn bevaras. 

I ärenden där det inte krävs någon omfattande utredning och tidsmarginalen tills dess att 

barnet blir myndig är god, uppstår sällan problem och ett beslut kan då fattas innan den 

sökande blir myndig. I ärenden där det krävs mer omfattande utredning eller där det 

föreligger väntetid för påbörjad utredning ökar risken för att ovannämnda problematik 

uppstår. I vissa utredningar kan det även förekomma fasta rutiner hos annan myndighet/

företag som innebär en fördröjning av handläggningstiden av ärendet. Exempel på sådana 

fasta rutiner som innebär en förlängd handläggningsprocess är Rättsmedicinalverkets (RMV) 

rutiner och tidsåtgång för analys av DNA prover som inkommit till myndigheten samt 

översättningsföretags tidsåtgång för översättning av handlingar i ärenden. I dessa fall kan 

handläggningsprocessen dra ut på tiden och risken för att barnet hinner bli myndigt innan 

beslut fattas i ärendet ökar. 

Denna problematik har uppmärksammats av Migrationsverket som på grund av de stora 

skillnaderna i bedömning mellan barn och vuxna i anknytningsärenden har givit ärenden 

rörande barn som snart blir myndigt prioritering.  När ett ärendet inkommer till 5

Migrationsverket ska det i regel screenas. I denna screeningprocessen ska det bland annat 

kontrolleras om den sökande är 17 år. Om den sökande är 17 år och således snart uppnår 

myndig ålder så ska ärendet prioriteras.  Trots Migrationsverkets vidtagna åtgärder för att 6

avhjälpa denna problematik kvarstår faktum att inte alla beslut hinner fattas innan barnet blir 

myndigt. 

Att barn hinner uppnå myndig ålder innan beslut fattats trots förtur och påskyndat 

handläggningsförfarande kan innebära en mångsidig problematik. För det första kan ett 

påskyndat handläggningsförfarande resultera i att viktiga aspekter av utredningen försummas. 

Den enskildes rätt till korrekt bedömning får således underkastas behovet av effektivitet och 

skyndsamhet i beslutsfattandet. Det andra problemet uppstår då beslutet, trots förtur och 

 Migrationsverkets rutinhandbok, avsnittet ”förturshantering” uppdaterat 2015-10-12.5

 Screening innebär att en initial genomgång av ärendet görs. Detta innebär att översiktlig kontroll görs av bland 6

annat på vilka grunder uppehållstillstånd söks samt vilka handlingar som har bifogats ansökan. 
Migrationsverket, Rutinhandbok för besök och bosättning - Screening av ärenden, Uppdaterad 2010-04-14.
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påskyndad handläggning, inte kan fattas innan den sökandes 18 års dag. Problemet innebär 

att ett anknytningsärende, där den sökanden kunde ha fått sin sak prövad som barn istället får 

sin sak prövad som vuxen. Att ansökan prövas mot den sökande som vuxen istället för som 

barn innebär en bedömning utifrån andra rekvisit och andra utgångspunkter. Detta kan 

dessutom ske genom att handläggning inte kunnat inledas tillräckligt snabbt eller att det finns 

”flaskhalsar” i handläggningsprocessen som försenar beslut. Detta är något som den sökande 

inte kan råda över men som i slutänden kan få stora konsekvenser för denne. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att analysera konsekvenser som den allmänna rättsprincipen om 

tidpunkten för myndighetens prövning i anknytningsärenden får i ärenden rörande barn. 

Analysen fokuserar på konsekvenser för den enskilde i förhållande till myndighetens 

handläggningstider, särskilt avseende fall där en person söker uppehållstillstånd som 

underårig men under handläggningsprocessen hinner uppnå myndig ålder innan myndigheten 

hunnit fatta slutgiltigt beslut i ärendet.  

Syftet kommer besvaras utifrån följande frågeställningar: 

1. Vad blir konsekvensen av principen om tidpunkten för myndighetens prövning för den 

enskilde?  

2. Är bedömningen av sökanden som nyligen uppnått myndig ålder förenlig med Sveriges 

internationella åtaganden? 

3. Är det förvaltningsrättsliga förfarandet i handläggningen av anknytningsärenden förenligt 

med Sveriges internationella åtaganden? 

4. Kan skyddet stärkas för sökande som uppnår myndig ålder innan dagen för beslut och hur 

skulle detta kunna se ut? 
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1.3. Avgränsningar 
Arbetet kommer att avgränsas till ansökningar rörande uppehållstillstånd på grund av 

anknytning. Detta då det i anknytningsärenden finns krav på styrkt identitet.  Då personens 7

identitet är styrkt är även personens ålder styrkt.  Därmed kommer arbetet inte beröra fall där 8

personens ålder är okänd. Arbetet kommer därför inte att behandla åtgärder så som 

exempelvis åldersutredningar som kan resultera i en förlängd handläggningsprocess.  

1.4. Begreppsförklaring 
Barn - Med barn menas en person under 18 år. 

Sökande - En person som söker om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. 

Referent - Den person i Sverige som den sökande uppger anknytning till. 

Ung vuxen - en person som precis uppnått myndig ålder. 

1.5. Metod och material 
Arbetet har utgått från rättsdogmatisk metod. Detta för att fastställa gällande rätt kring 

anknytningsinvandring samt de förvaltningsrättsliga reglerna kring myndigheters 

handläggning. Den rättsdogmatiska metoden utgår från rättskällorna och om dessa ska, bör 

och får beaktas.  Detta gör att rättskällorna rangordnas och där i första hand lagstiftning och 9

föreskrifter är de källor som ska beaktas vid fastställande av gällande rätt. Vidare bör 

förarbeten, prejudicerande domar och internationella akter beaktas.  I sista hand får 10

rättskällor som publikationer från myndigheter, domar från andra instanser utöver de 

prejudicerande samt lagkommentarer utöver förarbeten beaktas vid fastställande av gällande 

rätt. Här får även rättsvetenskaplig litteratur beaktas. Då den rättsdogmatiska metoden anses 

vara den mest erkända metoden för att fastställa gällande rätt har detta ansetts vara en 

relevant utgångspunkt i arbetet.  11

 Detta görs i regel genom uppvisande av ett hemlandspass. Prop 1997/98:178 s. 8. Migrationsverket gör dock 7

en samlad bedömning av alla inskickade handlingar som den sökande anser styrker deras identitet då fri 
bevisprövning och fri bevisvärdering tillämpas. Migrationsverkets handbok i migrationsärenden, avsnittet 
”Identitet och pass i besöks- och bosättningsärenden” uppdatering 2015-06-05.

 MIG 2011:11 samt prop. 1997/98:178 s. 15.8

 Sandgren, 2007 s. 36.9

 Korling, Zamboni, 2013 s. 21.10

 Peczenik, 1995, s. 250-272.11
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I detta arbete har framförallt förarbeten samt praxis använts för att redogöra för gällande rätt 

vad gäller såväl svensk migrationslagstiftning som den svenska förvaltningsrätten. Det har 

även varit nödvändigt att använda Migrationsverkets egna föreskrifter då migrationsverkets 

handböcker ger vägledning i handläggningen på myndigheten. I vissa delar i beskrivningen 

av handläggningsprocessen i anknytningsärenden har det därför varit nödvändigt att gå in i 

Migrationsverkets handböcker, då förvaltningslagen (FL) enbart ger övergripande ledning i 

hur myndigheters handläggning går till. 

Det internationella material som använts i arbetet har framförallt utgjorts av 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) och FN:s konventionen om 

barnets rättigheter (barnkonventionen). Dessa har använts delvis för att förklara utformningen 

av de svenska rättsreglerna kring anknytningsärenden och dess hantering. Det internationella 

materialet har också använts för att lyfta fram områden där den svenska rätten skiljer sig från 

internationella konventioner. I arbetets femte kapitel har i vissa stycken även ett lege ferenda 

perspektiv använts. Detta för att på ett konstruktivt sätt inte enbart peka ut brister i nuvarande 

system utan även för att föra ett resonemang kring hur dessa skulle kunna åtgärdas. 

1.6. Tidigare forskning 
För detta arbete har tidigare forskning sökts genom Umeå universitetsbiblioteks egna databas, 

Googles sökmotor samt Google Scholar. Huvudfokus för sökningarna har varit forskning på 

migrationsområdet och främst svensk migrationsrätt där sökord som har används bland annat  

varit ”Anknytningsinvandring”, ”Migrationsrätt”, ”Familjeåterförening” och 

”Hushållsgemenskap”. Sökorden har även kompletterats med ”barn” och ”unga vuxna”. 

Sökträffarna har givit uppslag men ingen forskning från dessa träffar har i sin helhet ansetts 

relevanta eller berört samma område som det föreliggande arbetet. Den forskning som har 

återfunnits har rört barns rättsliga ställning i migrationsprocessen och då främst berört 

ensamkommande barn och barns rättigheter i en asylprocess. Då dessa arbeten berört barn i 

anknytningsärenden har det behandlat barnens rätt att yttra sig i processen.  12

 Se bland annat Nilsson, 2007 och Socialstyrelsen, 2003.12
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1.7. Disposition 
I arbetets första kapitel ges en introduktion till ämnet och varför detta ämne valts. Vidare 

redogörs för arbetets teoretiska ram i form av metodval och material samt syftet med arbetet. 

Här redogörs även för vilka avgränsningar som gjorts i arbetet samt en kort lista med begrepp 

som används frekvent i arbetet.  

I kapitel 2 behandlas bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Kapitlet 

inleds med en redogörelse för vad som gäller vid barns ansökan om uppehållstillstånd på 

anknytning till sin kärnfamilj för att sedan fortsätta med en redogörelse för vad som gäller för  

uppehållstillstånd på anknytning till annan anhörig än kärnfamilj. Här redogörs även på vilka 

grunder ett uppehållstillstånd kan nekas samt exempel från praxis om hur unga vuxna bedöms 

i förhållande till sin familj. Kapitlet avslutas med en summering av de största skillnaderna i 

de båda olika tillståndsgrunderna samt vad detta har för inverkan på personer som går från att 

bedömas som barn till att bedömas som vuxna. 

Kapitel 3 berör ärendets handläggning. Här berörs så väl övergripande lagstiftning för 

handläggning och generella förvaltningsrättsliga principer som inverkar på en myndighets 

handläggning av ett ärende som tidsfrister för avgörande av anknytningsärenden. I detta 

kapitlet redogörs även för begreppet barnets bästa i Utlänningslagen (2006:716) (UtlL) samt 

Barnkonventionen då detta har en inverkan på hur handläggningen av barn ska gå till samt 

vad som ska bedömas. Vidare görs en genomgång av Migrationsverkets rutiner när ett ärende 

kommer in till myndigheten. 

I kapitel 4 kommer en djupgående analys av arbetet att göras. Här kommer problematik och 

brister med gällande rätt att lyftas upp och diskuteras samt dess inverkning på den enskilde. I 

kapitel 5 kommer att redogöras för två möjliga lösningar för att komma till rätta med de 

problem som belysts i arbetet. Först presenteras ett förslag på ändring i de befintliga lagrum 

som idag finns. Sedan kommer ytterligare ett förslag att presenteras som gäller bedömningen 

av unga vuxna. 
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2. Uppehållstillstånd på grund av anknytning 
2.1. Anknytningsinvandring 
I Sverige finns olika typer av uppehållstillstånd, vilka regleras i Utlänningslagens kapitel 

fem. Uppehållstillstånd på grund av anknytning utgör en egen kategori av uppehållstillstånd 

som innebär att en person, den sökande, ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till en 

familjemedlem eller släkting som är bosatt i Sverige, referenten. Referenten i Sverige kan 

vara allt ifrån make/maka, förälder/vårdnadshavare till övrig släkt. Utöver att den sökande 

ska ha en referent i Sverige ska även den sökandes avsikt vara att bosätta sig och leva 

tillsammans med referenten för att ett uppehållstillstånd på anknytning ska beviljas.   13

  

Uppehållstillstånd på grund av anknytning är även uppdelad i flera olika ärendetyper, bland 

annat anknytning till kärnfamilj och anknytning till annan anhörig.  Den förstnämnda 14

ärendetypen är grundad i Familjeåterföreningsdirektivet och berör bland annat makar som 

ansöker på anknytning till varandra och utländska barn som har en förälder som är bosatt i 

Sverige.  Den senare ärendetypen baseras på inhemsk rätt och berör resterande ansökningar 15

som inte går under kärnfamilj.  16

2.2. Anknytning till kärnfamilj 

Anknytning till kärnfamilj stadgas i 5:3 UtlL och gäller bland annat barnets rätt att 

återförenas med en förälder som bor i, eller ska flytta till, Sverige. Paragrafen har fått sin 

utformning i och med genomförandet av Familjeåterföreningsdirektivet.  Syftet med 17

direktivet är att sätta upp villkor gällande familjeåterförening för tredjelandsmedborgare.  18

Genomförandet innebär att medlemmar av kärnfamiljen ges rätt till familjeåterförening.   19

 Se 5:3-3a §§ UtlL.13

 För närmare om de två kategorierna se arbetets avsnitt 2.2 och 2.3.14

 Karnovkommentar 126 till 5:3 UtlL.15

 Wikrén, Sandesjö, 2010, s.248 ff.16

 Karnovkommentar 126 till 5:3 UtlL.17

 Med tredjelandsmedborgare menas en person som inte är EU medborgare enligt 17.1 EG-fördraget. Wikrén, 18

Sandesjö, 2010 s. 242.
 Se Prop 2005/06:72 s. 26 f.19
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Begreppet kärnfamilj innefattar make, maka, sambo och ogifta minderåriga barn. Barnet kan 

vara såväl gemensamt som tillhörande antingen den sökande eller referenten.  I 20

utlänningslagen återfinns två situationer då ogifta barn ska beviljas uppehållstillstånd på 

anknytning till förälder. Den första situationen är om barnet har en förälder som är bosatt 

eller har beviljats tillstånd för bosättning i Sverige. Andra situationen är om barnet har en 

förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd 

för bosättning i Sverige.  21

2.2.1. Kriterier för att bevilja uppehållstillstånd 

För att ett tillstånd ska ges enligt reglerna om familjeåterförening ska, utöver de rekvisit som 

ställs upp i lagen, barnet och föräldern ha för avsikt att bo tillsammans.  Trots att kravet på 22

sammanboende inte finns uppställt i lag har Migrationsöverdomstolen (MiÖD) i ett flertal 

domar tolkat bestämmelsen som att det ligger i familjeåterföreningens natur att barnet och 

föräldern har för avsikt att sammanbo.  Har föräldern inte del i vårdnaden av barnet görs en 23

prövning i det enskilda fallet.  Vidare så måste släktskapet mellan barnet och föräldern 24

styrkas. Kan släktskap inte styrkas via inlämnade handlingar kan i vissa fall DNA-

utredningar genomföras.  25

I de fall barnet står under gemensam vårdnad får ett tillstånd endast beviljas efter skriftligt 

medgivande från den förälder till vilken anknytning inte åberopas.  Denna regel återfinns 26

även i familjeåterföreingsdirektivet där regeln är mer specificerad till att uttryckligen begära 

vårdnadshavares medgivande.  Vid tillämpningen av bestämmelsen används begreppet 27

”vårdnadshavare” synonymt med ”förälder”. Det talas om föräldrar som har del i vårdnaden 

och att denna måste lämna sitt medgivande. Det är upp till föräldern att bevisa eventuella 

påståenden om att vårdnaden inte är delad.  I fall där barn ansöker om uppehållstillstånd på 28

 Wikrén, Sandesjö, 2010 s. 245.20

 Se 5:3 st 1 p.2 UtlL.21

 Se MIG 2010:16.22

 Se bland annat MIG 2010:16 och 2008:29.23

 MIG 2008:29.24

 MIG 2012:1.25

 Se 5:17 st 2 UtlL.26

 Se Familjeåterföreningsdirektivet art 4.1 c-d.27

 Se bland annat SR 02/2015.28
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anknytning till någon annan släkting än kärnfamilj aktualiseras reglerna i 5:3a st1 p.2, så 

kallad hushållsgemenskap.  I ansökningar enligt 5:3 UtlL ska uppehållstillstånd ges såvida 29

det inte finns skäl att neka tillstånd. Skäl som kan leda till att ett uppehållstillstånd nekas är 

bland annat om oriktiga uppgifter medvetet lämnats av sökande eller referent eller att den 

sökande utgör ett hot mot allmän ordning. En annan anledning till att uppehållstillstånd nekas 

kan vara att två myndiga personer ingått äktenskap enbart för att få uppehållstillstånd.   30

Av 5:3 UtlL framgår med andra ord ett presumerat uppehållstillstånd förutsatt att det inte 

finns någonting som gör att tillstånd ska nekas. Kan Migrationsverket inte visa på att någon 

av förutsättningarna för att neka föreligger måste Migrationverket bevilja uppehållstillstånd.  

2.2.2. Barnkonventionen och rätten till familj 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och ratificerade av Sverige 1990. 

Konventionen är inte inkorporerad i svensk lag utan transformerad eftersom svensk rätt redan 

ansågs uppfylla de krav barnkonventionen ställde på nationell rätt.  Det har utretts huruvida 31

Barnkonventionen bör inkorporeras i svensk rätt men ännu har detta inte skett. Det finns inte 

något organ dit enskilda kan gå med klagomål om brott mot konventionen. Däremot har en 

kommitté inrättats med uppgiften att granska hur konventionsstaterna lever upp till 

konventionen. Kommitténs sammansättning samt arbetssätt stadgas i artikel 43 och 44 

barnkonventionen.  

I ingressen till barnkonventionen framhålls att barn behöver vård och skydd samt att det 

framförallt är familjen som ska förse barnet med detta. Familjen bör därför ges nödvändigt 

skydd och hjälp som en viktig enhet i samhället. Familjen är också den naturliga miljön för 

ett barns uppväxt och viktig för att barnet på ett harmoniskt sätt ska kunna utvecklas 

ordentligt i en kärleksfull och förstående miljö. Detta för att barnet ska kunna förberedas 

ordentligt för ett självständigt liv i samhället. 

 För närmare genomgång av rekvisiten för detta lagrum se avsnitt 2.3. I detta arbete kommer dock detta lagrum 29

att redogöras för i de fall vuxna barn ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till förälder. Detta då 
arbetets syfte är att analysera gränsövergången mellan barn och vuxen och dess konsekvenser. 

 Se 5:17-17b §§ UtlL.30

 SOU 1996:115 s. 22 f.31

!13



Artikel 10 i konventionen rör barn och familjers rätt att röra sig in i eller ut ur en 

konventionsstat. En ansökan från ett barn eller dess familjer att resa in eller ut ur ett land för 

att återförenas med sin familj ska behandlas snabbt, humant och positivt.  Dessutom ska en 32

sådan ansökan inte medföra negativa följder för barnet och dess familj. Uttrycket positivt i 

artikeln var vid artikelns uppkomst ett diskutabelt uttryck. Alternativ som välvilligt och 

objektivt lyftes fram som alternativ men då välvilligt ansågs kunna förmedla ett för tidigt 

omdöme i det enskilda ärendet ansågs uttrycket positivt var den bästa avvägningen då detta 

var lite starkare än objektivt utan att för den delen förutsätta att konventionsstaten måste 

bevilja en ansökan.  Detta har också förtydligats av den svenska regeringen som belyst hur 33

uttrycket ska tolkas vid bedömning av uppehållstillstånd för barn.  34

Uttrycket humant är förknippat med uttrycket positivt. Såväl beslut som handläggningen i 

helhet ska vara human och den sökandes värdighet ska respekteras. Detta gäller så väl 

förhållanden på flyktingförläggningar som att barn inte ska behövas utsättas för utredningar 

som kan skada deras fysiska eller psykiska hälsa.  Ärenden och förfaranden som gäller barn 35

ska fullföljas så snabbt som möjligt. Fördröjning och långa handläggningstider kan påverka 

barn negativt och bör därför minimeras. Långa handläggningstider kan även resultera i att 

barnet försätts i en sämre situation. Exempelvis kan barnet hinna bli myndigt innan ett beslut 

hinner fattas i familjeåterföreningsärendet. FNs barnrättskommitté har uttryckt en oro över att 

många länder har allt för långa handläggningstider och att detta kan påverka barn negativt.  36

2.3. Anknytning till annan anhörig 
När ett barn blir myndigt och är att räknas som vuxen ingår de inte längre i sina föräldrars 

kärnfamilj och bedöms därmed istället som ”annan anhörig” till sin familj. Detta gäller även 

om ansökan inkommit då de fortfarande betraktats som barn.  37

 För närmare om hur detta har tolkats i svensk rätt, se arbetets avsnitt 2.2.1.32

 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonventionen, första upplagan, Malmö, 2008, s. 114.33

 Se prop. 1996/97:25 s. 230.34

 Handbok om barnkonventionen s. 114.35

 CRC/C/15/Add.248.36

 Se vidare i avsnitt 3.4. tidpunkten för myndighetens bedömning.37
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Om den sökande ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till någon som inte ingår i 

dennes kärnfamilj får tillstånd ges i vissa fall.  En utlänning kan få uppehållstillstånd om han 38

eller hon har ingått i samma hushåll som referenten omedelbart innan referenten fick 

uppehållstillstånd för bosättning  i Sverige.  Referenten ska ha permanent uppehållstillstånd  39 40

(PUT) för att ens kunna vara referent i ärendet.  Det krävs också att det finns ett särskilt 41

visat beroendeförhållande mellan den sökande och referenten som ska ha funnits redan i 

hemlandet. Bevisbördan för att den sökande levt i hushållsgemenskap med referenten ligger i 

princip på den sökande men Migrationsverket ska bedöma de faktiska omständigheterna och 

vad som med rimlig grad kan bedömas av omständigheterna.  42

Utöver de krav som ställs upp i UtlL så har ytterligare några bedömningsgrunder utarbetats 

främst genom praxis och förarbeten för hur ett beroendeförhållande ska bedömas. Till att 

börja med måste släktingen i Sverige ha PUT för att kunna utgöra referent i ärendet.  Det 43

krävs också att den sökande lämnat in ansökan relativt snart efter det att referenten fick PUT i 

Sverige. Migrationsverket har med stöd av tidigare praxis på området konstaterat att cirka tio 

månader från då referenten fick PUT kan anses vara relativt snart.  Vidare ska sökande och 44

referent ha delat hushåll en viss tid tillbaka i tiden och de ska också ha delat hushåll precis 

innan referenten flyttade till Sverige.  Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda har 45

regeringen uttalat att det borde vara svårt för den sökande att visa att något 

beroendeförhållande föreligger.  Å andra sidan så innebär det inte att ett 46

beroendeförhållande föreligger enbart för att den sökande och referenten delat hushåll och att 

ansökan lämnats in relativt snart efter att referenten fick PUT. 

 Se 5:3a st1 p.2 UtlL.38

 Ett uppehållstillstånd för bosättning är ett uppehållstillstånd som varar minst ett år och med goda 39

förutsättningar för PUT. MIG 2007:29 Migrationshandboken avsnitt ”krav på anknytningsperson - uppgift i 
folkbokföring”, uppdatering 2012-05-02 prop. 1996/97:25 s. 285.

 Prop 1996/97:25 s. 113.40

 Prop. 2004/05:170 s.181 samt MIG 2008:1.41

 Prop 1996/97:25 s. 114.42

 MIG 2008:1.43

 Migrationsverkets handbok i migrationsärenden avsnitt ” Annan anknytningsinvandring - hushållsgemenskap 44

- levt i samma hushåll och ansökt relativt snart” uppdaterat 2015-04-27 samt KamR UM 4477-08 UM 
8111-09 och UM 418-10.

 MIG 2007:18 och MIG 2008:2.45

 Prop 1996/97:25 s. 113.46
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Utöver de ovan nämnda kriterierna ska det finnas ett särskilt visat beroendeförhållande 

mellan den sökande och referenten som gör att de svårligen kan leva åtskilda. Beroendet ska i 

första hand bestå i att det är den sökande som är beroende av referenten, men det kan inte 

uteslutas att det är referenten som har ett beroende av den sökande. Vid bedömning av ett 

beroendeförhållande kan såväl den sökandes ålder som släktskap och civilstånd vägas in. 

Oftast bör det röra sig av en kombination av ekonomiskt, socialt och känslomässigt beroende 

där tyngdpunkten bör ligga på de två senare kategorierna eftersom ett ekonomiskt beroende 

kan tillgodoses på andra sätt.  Detta beroendeförhållande ska dock vara ett beroende utöver 47

de normala band som finns mellan familjemedlemmar.   48

Till skillnad från anknytning på grund av anknytning till kärnfamilj så finns det ingen 

presumtion för att uppehållstillstånd ska beviljas. Migrationsverket får bevilja tillstånd men 

det ligger i större utsträckning på den sökande och referenten att visa på att ett tillstånd ska 

beviljas. Utöver att släktskap och avsikt att sammanbo ska bevisas måste den sökande också 

visa på det särskilda beroendeförhållandet för att ett tillstånd ska beviljas. Migrationsverket 

har i beslut enligt denna bestämmelse större utrymme att bedöma de handlingar och de 

uppgifter som sökande och referent åberopar. I dessa ärenden krävs inte heller att några av 

kriterierna i 5:17-17b§§ är uppfyllda för att tillstånd ska få nekas. 

2.3.1. Unga vuxnas anknytning till familj enligt EKMR 

Även EKMR reglerar rätten till familjeåterförening genom artikel 8 EKMR, rätten till 

familjeliv. Sverige ratificerade EKMR 1953 och implementerade den sedan i svensk rätt 1995 

i och med lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vid implementeringen av EKMR 

påpekade regeringen att även om Sverige vid den tiden redan uppfyllde EKMRs skyldigheter 

var det ändå viktigt att följa den framtida rättsutvecklingen av EKMR.   49

 Migrationshandboken, hushållsgemenskap.47

 MIG 2009:29.48

 Prop. 1993/94:117 s. 40 f.49
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Enligt artikel 8 EKMR räknas framförallt gifta makar samt minderåriga barn in i begreppet 

familj. I viss mån kan även vuxna barn inbegripas förutsatt att de har levt tillsammans med 

sina föräldrar.  Vad gäller rättigheterna enligt artikel 8 gör Europadomstolen skillnad på 50

rätten att bibehålla ett familjeliv och att upprätta ett familjeliv i en medlemsstat.  MiÖD har 51

tagit ställning i frågan om huruvida unga vuxna ingår i kärnfamilj och om det lagstadgade 

beroendeförhållandet mellan anhöriga strider mot artikel 8 EKMR. MiÖD kom fram till att 

även om vuxna barn i vissa situationer kan anses ingå i familjeenheten enligt EKMR. När det 

däremot gäller vuxna barn som inte bor med sin familj finns det inte någon förpliktelse för 

staten att medge inresa i dess territorium. Det i utlänningslagen uppställda 

beroendeförhållandet ansågs därmed inte strida mot artikel 8 EKMR enligt MiÖD. 

Europadomstolen har i ett antal domar tagit ställning till rätten till familjeliv. Nacic mot 

Sverige gällde en ung man som bott med sin familj hela tiden sedan ankomsten till Sverige 

samt under hela den tid de bott i Kosovo. Domstolen slog fast att det förelåg ett familjeliv 

enligt artikel 8 EKMR även efter att sökande blivit myndig, vilket hade skett under den 

nationella processen.  Det faktum att den sökande ännu inte hunnit etablera en egen familj 52

och är singel är omständigheter som Europadomstolen ansett tala för att en familjeenhet 

föreligger mellan unga vuxna och deras föräldrar.  Europadomstolen har därmed lagt viss 53

vikt vid det faktum att unga vuxna som är singel och inte hunnit bilda egen familj kan ha ett 

större beroende till sin familj än en ung vuxen som hunnit etablera en egen familj. Trots att 

det enligt Europadomstolen inte finns någon positiv förpliktelse för staten att låta en person 

upprätta en familj i ett specifikt land så anser ändå att den sökandes ålder och ställning som 

ung vuxen ska tas med i bedömningen vid dessa ärenden.  

2.3.2. Bedömningen av unga vuxna i svensk rätt 

A, som var Irakisk medborgare, ansökte om uppehållstillstånd tillsammans med sin mamma 

och minderåriga syskon på anknytning till sin pappa som var bosatt i Sverige. 

Migrationsverket avslog ansökan med motiveringen att det inte ansågs föreligga ett 54

 SOU 2006:6 s. 251 f.50

 Abdelaziz, Cabales och Balkandali mot Förenade konungariket, A.nr 9214/80, 28 maj 1985, p. 67-68.51

 Nacic mot Sverige, A.nr 16567/10 15 maj 2012, p. 75-76.52

 Bousarra mot Frankrike, A.nr 25672/07, 23 september 2010, p. 38-39.53

 MIG 2009:29.54
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beroendeförhållande mellan A och sin pappa. Migrationsverket menade att det var ostridigt 

att A lämnat in ansökan relativt snart efter att pappan fått uppehållstillstånd samt att de levt i 

samma hushåll strax innan pappans flytt till Sverige. Migrationsverket menade dock att A var 

vuxen och i arbetsför ålder. A var även i en sådan ålder då det är vanligt att man lämnar 

föräldrahemmet och börjar leva ett självständigt liv. A hade även kvar släkt i hemlandet i 

form av morföräldrar och morbröder. 

A överklagade till Migrationsdomstolen som konstaterade följande. A är ensamstående och 

har hela sin familj i Sverige. Hon har viss anknytning till hemlandet i sina morföräldrar och 

morbröder men saknar så väl bostad som arbete i Irak. Migrationsdomstolen menade att med 

hänsyn till kulturella traditioner skulle A få betydande svårigheter att leva självständigt liv 

utan sin familj och manligt nätverk. Då A var inneboende hos sina morföräldrar och då hon 

inte hade några egna tillgångar så ansåg Migrationsdomstolen att hon inte skulle kunna leva 

ett liv självständigt från sin familj. Därför bestämde Migrationsdomstolen, efter en samlad 

bedömning, att det förelåg ett sådant beroendeförhållande mellan A och hennes familj som 

medger uppehållstillstånd enligt 5:3a st.1 p.2 UtlL. 

Migrationsverket överklagade då de menade att A är vuxen och i arbetsför ålder. 

Migrationsverket menade också att det var ostridigt att A hade ett manligt nätverk i Irak. 

Migrationsöverdomstolen inledde med att konstatera att det var ostridigt A levt i samma 

hushåll som sin pappa och att ansökan om uppehållstillstånd på anknytning till honom 

lämnats in i rätt tid. Frågan blev därför om det kunde anses föreligga ett särskilt visat 

beroendeförhållande mellan A och hennes pappa. 

Migrationsöverdomstolen påpekade att det självklart är så att även om A är att betrakta som 

vuxen enligt lag så kan hon ändå i vissa avseenden vara beroende av sin pappa, både 

känslomässigt och ekonomiskt. Utlänningslagen har dock ställt upp ett krav på att det ska 

vara ett särskilt beroendeförhållande. Detta måste därför tolkas som att det ska finnas ett 

beroendeförhållande som går utöver det naturliga band som finns mellan familjemedlemmar. 

Det måste med andra ord finnas ytterligare faktorer som gör att A och hennes pappa inte kan 

leva åtskilda.  
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A var vid Migrationsöverdomstolens prövning 20 år gammal. Därmed är hon att anses som 

vuxen och förutsätts kunna leva ett eget och självständigt liv oberoende av sin pappa. Detta  

även enligt hemlandets kulturella mönster. Hon har även klarat av att leva på egen hand i 

Syrien efter det att hennes mamma och yngre syskon fått uppehållstillstånd och flyttat till 

Sverige. Hon hade släkt kvar i hemlandet samt att familjen i Sverige hade möjlighet att 

besöka henne i Syrien där hon för tillfället bodde. Detta hade pappan också gjort ett flertal 

tillfällen under Migrationsverkets handläggning. Vid en sammanvävd bedömning kom 

Migrationsöverdomstolen fram till att det inte förelåg ett sådan speciellt visat 

beroendeförhållande för att A skulle kunna bli beviljad uppehållstillstånd enligt 5:3a st.1 p.2 

UtlL. Det ansågs inte heller föreligga några synnerliga skäl enligt 5:3a st.3 p.2 och 3 varför 

Migrationsöverdomstolen upphävde Migrationsdomstolens dom och fastställde 

Migrationsverkets beslut om att inte bevilja A uppehållstillstånd på anknytning till sin pappa. 

Domen används inte sällan i ärenden gällande unga vuxna som ansöker om uppehållstillstånd 

på anknytning till familjemedlemmar.  Domstolen menar att trots att den sökande bott hela 55

sitt liv med sin familj bör den sökande kunna klara sig själv då denne uppnått myndig ålder 

och därmed är att anse som vuxen. Domen är ett exempel på hur restriktiv bedömningen är i 

fall av ansökan på anknytning till annan anhörig. För att trots att sökande var ung (20 år vid 

avgörandet), bodde i ett för henne främmande land och att hon levt hela sitt liv tillsammans 

med sin kärnfamilj ansågs hon ändå vara kapabel att ta hand om och försörja sig själv. Detta 

trots att det enligt hemlandskulturen och kulturen i landet hon för tillfället vistades i är svårt 

för en ung kvinna att klara sig ensam utan manligt nätverk. MiÖD ställer i och med detta ett 

högt krav på självständighet för unga vuxna där de förväntas klara sig själva utan större stöd 

från sin familj.   

 Se exempelvis UM 3654-15, UM 238-15 och UM 5454-14.55
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3. Ärendets handläggning 
3.1. Grundläggande regler för handläggning på myndigheter 
Enligt 1:1 Regeringsformen (1974:152) (RF) utövas all offentlig makt under lagen. Detta 

innebär att alla förvaltningsmyndigheter är bundna att följa lag. Det innebär dock inte att en 

förvaltingsmyndighets beslut måste grundas direkt på lag utan det räcker med en författning 

som i sin tur har stöd i lag för att ett beslut ska anses grundat på lag.  Innebörden av 56

stadgandet i 1:1 RF är dock inte enbart att den sträcker sig till att gälla skriven lag, även om 

lagrummet kan tolkas på så vis.  regleringen ska tolkas så att alla samhällsorgan är bundna 57

av rättsordningens regler.  Detta stärks även av konstitutionsutskottets förtydligade 58

regeringens uttalande då de påpekade att uttrycket ”lagarna” i 1:1 RF inte enbart avsåg lagen 

i teknisk bemärkelse utan innefattade även exempelvis sedvanerätt.  59

Legalitetsprincipen finns till för att förhindra att myndigheter fattar godtyckliga beslut utan 

det ska tydligt framgå var beslutet är grundat.  Legalitetsprincipen ges tydliga uttryck när 60

myndigheter fattar betungande beslut. I fall en myndighet fattar ett beslut som innebär ett 

förpliktigande för den enskilde krävs det enligt 8:2 p.2 RF att sådana beslut och föreskrifter 

måste meddelas med stöd i lag.   Utöver att det måste finnas stöd i lag så måste myndigheten 61

också kunna peka vilket lagrum som givit myndigheten befogenhet att fatta beslutet.  62

Legalitetsprincipen gäller dock inte enbart när myndigheten fattar betungande beslut utan 

gäller alltid när myndigheten fattar beslut. I de fall besluten inte är betungande för den 

enskilde räcker dock att beslutet har stöd i lägre författning såsom myndighetsinstruktioner.  63

Den nationella förvaltningsrätten regleras i FL. Lagen ställer upp generella regler för 

förvaltningsmyndigheters  arbete och ärendehantering vilket framgår av lagens första 64

paragraf. Lagen gäller även för förvaltningsärenden i domstol.  FL gäller i de fall ingen 65

 Strömberg, Lundell s. 68.56

 SOU 2010:29 s. 144.57

 Prop. 1973:90 s. 397.58

 KU 1973:26 s. 59.59

 SOU 2010:29 s. 142.60

 Strömberg, Lundell s. 68.61

 SOU 2010:29 s.146.62

 SOU 2010:29 s.143.63

 Förvaltningsmyndigheter är alla svenska myndigheter uteslutet regering och domstol. Hellner Malmström, 64

förvaltningslagen en kommentar, uppl 2, 2007, s.47-55.
 Karnovkommentar 2 till 1§ FL.65
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annan lag stadgar någonting annat.  I FL framgår att myndigheten ska behandla en ansökan 66

från enskild så ärendet handläggs så snabbt och billigt som möjligt utan att för den delen 

eftersätta säkerheten.  Vidare föreskrivs att myndigheten ska uttrycka sig begripligt 67

gentemot den enskilde samt att de på eget initiativ ska hämta in uppgifter från andra 

myndigheter om de anses att det krävs. Syftet med bestämmelsen är i första hand att den ska 

vara till för att tolka andra bestämmelser i FL bland annat rörande tolk, ombud m.m.  68

Vid uppdateringen av lagen poängterades, gällande att ärenden ska handläggas snabbt, att 

detta framförallt var viktigt för den sökande då beslut i många fall kunde gälla såväl stora 

ekonomiska konsekvenser för den sökande som stora personliga konsekvenser. Att behöva 

vänta en längre tid på beslut i sådana frågor skulle därför kunna innebära stor oro och lidande 

för den enskilda och blir inte bara en ren servicefråga utan en fråga om rättssäkerhet.  Dock 69

nämndes också att uppsättande av tidsfrister för handläggning kunde riskera rättssäkerheten 

eftersom risken då skulle uppstå att myndigheter skulle eftersätta sin utredningsskyldighet för 

att inte riskera att överträda de upprättade tidsfristerna.  70

I 20§ FL stadgas att en myndighet är skyldig att motivera de beslut som fattas gällande 

enskild. I vissa specifika fall får dock myndigheten utelämna beslutsmotivering. Det gäller 

bland annat om beslutet inte går parterna emot, om det rör tjänstetillsättning eller om ärendet 

är så brådskande att det inte finns tid att utforma någon motivering. I de fall myndigheten inte 

motiverar ett beslut har de dock en skyldighet att i efterhand redovisa motiven bakom 

beslutet om den enskilda kräver det, detta är stadgat i paragrafens andra stycke. 

Ovanstående ger en grund för hur en myndighet ska agera i handläggningen av ärenden. Det 

är minimikrav och utgör därmed de yttre ramarna för vad som anses vara en korrekt 

handläggning. Därmed fastställs på sätt och vis en minimitid för hur snabbt ett ärende kan 

handläggas som snabbast. För för att ett ärende ska anses utrett måste det åtminstone svara 

upp mot skyldigheterna i FL.  

 Se 3§ st.1 FL.66

 Se 7§ FL.67

 Prop. 1985/86:80 s. 62.68

 KU 1985/86:21 s. 9.69

 KU 1985/86:21 s. 9 f.70
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3.2. Hänsyn till barnets bästa 
Vilken speciell hänsyn som bör tas gentemot barn i ärenden rörande uppehållstillstånd 

regleras i 1:10 och 1:11 UtlL. Bestämmelsen i 1:10 UtlL är gällande över hela 

utlänningslagen.  1:10 UtlL stadgar att i alla de ärenden som rör barn ska hänsyn tas till 71

barnets bästa vad gäller barnets hälsa och utveckling. Grunden till bestämmelsen återfinns i 

barnkonventionen  och det är också där stora delar av bedömningen av barnets bästa utgår 72

från.  73

3.2.1. Barnets bästa enligt barnkonventionen 

Artikel 3 om barnets bästa är en av barnkonventionens grundläggande principer tillsammans 

med artikel 2, 6 och 12. Principen om barnets bästa genomsyrar hela konventionen och 

artikel 3 får en särskild betydelse i situationer där andra artiklar i konventionen inte är lika 

specifika.  Under arbetet av barnkonventionen gjordes ingen generell definition av begreppet 74

”barnets bästa” och det har inte heller utarbetats någon större precisering senare.  75

Barnrättskommittén har däremot i flera allmänna kommentarer hänvisat till begreppet och 

konsekvenserna av dess tillämpning.  All lagstiftande, administrativa och rättsliga organ 76

måste tillämpa barnets bästa och göra noggranna överväganden av hur barnets bästa påverkas 

av beslut och åtgärder. Det kan röra allt ifrån lagstiftning till administrativa åtgärder där 

barnets bästa måste vägas in vid utformandet.  Barns bästa måste alltid aktivt övervägas och 77

det måste också visas att barnets bästa har beaktats genom att sätta det i främsta rummet även 

om det inte är den enda dominerande faktorn i ett beslut.  78

Konventionens första artiklar definierar vad som menas med begreppet ”barn”. Enligt artikel 

1 upphör barndomen den dagen barnet fyller 18 år förutsatt att barnet inte blitt myndigt 

tidigare enligt hemlandets lag. Det finns inte heller något förbud i konventionen mot att ha en 
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högre myndighetsålder än 18 år och det finns inte heller någon önskan från barnkommittén 

om att åldern i så fall ska sänkas.  79

I övrigt finns fler artiklar att beakta. Bland annat reglerar artikel 9 barns rätt till sina föräldrar 

samt deras rätt att upprätthålla en relation med dessa. Den reglerar också i vilka fall ett barn 

får separeras från sina föräldrar.  Vidare finns artikel 12 om att barn har rätt att få sina åsikter 80

hörda i frågor som rör barn. Detta innebär bland annat att barnet ska ges möjlighet att höras i 

rättsliga och administrativa förfaranden som de berörs av. Artikel 6 skyddar barns rätt till liv 

och utveckling i sin egen takt. 

3.2.2. Barnets bästa i utlänningsrätten 

Huvudregeln är att barnets bästa är att återförenas med sina föräldrar.  Vad gäller de tillfällen 81

då föräldrar ansöker om att få återförenas med barn som har uppehållstillstånd i Sverige är 

huvudregeln dock att barnets ska återförenas med sin förälder, inte tvärt om. Detta innebär att 

ett återförenande i första hand ska ske i hemlandet eller förälderns vistelseland. Har barnet 

däremot skyddsskäl gentemot hemlandet kan ett återförenande där inte ske och bör då ske i 

Sverige.  Tidigare har stadganden i barnkonventionen tolkats av svensk rätt som att de 82

reglerat rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning. Dessa ska dock enligt 

regeringen tolkas som att det är ärendehanteringen i sig som ska vara positiv och human, inte 

myndighetens beslut.  83

Bestämmelsen i 1:11 UtlL stadgar att när ett ärende om uppehållstillstånd rör ett barn ska 

barnet höras i utredningen, såvida det inte anses olämpligt. I vilken utsträckning barnet ska 

höras avgörs av barnets ålder och mognad.  Reglerna i 1:11 UtlL är mer generös än vad 84

barnkonventionen förbinder då utlänningslagen även förpliktigar myndigheter att höra barn.  85

Det finns inga fastslagna åldersgränser för när barn ska höras utan en avvägning görs i det 
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enskilda fallet.  Detta då barnkommittén inte ansåg det lämpligt med fasta åldersgränser utan 86

att en avvägning bör göras i det enskilda fallet. 

Att låta barnet bli hört ska ses som en rättighet för barnet och barnet bör därför inte pressas 

till att uttrycka sin åsikt om de inte vill.  Det bör också påpekas att det inte alltid är lämpligt 87

att höra barn i ärenden gällande uppehållstillstånd. Då barnet ibland riskerar att hamna i en 

situation där dess berättelse skiljer sig från föräldrarna och detta kan leda till en 

lojalitetskonflikt för barnet gentemot föräldrarna kan det vara lämpligt att inte höra barnet.  88

Barnkommittén framhöll dock att meningen med att höra barnet ska vara att klarlägga barnets 

situation, inte att påpeka brister i uppgifter men att barnets utsaga självfallet kan ha påverkan 

på föräldrarnas ärenden.  89

3.2.3. Handläggningstid i anknytningsärenden 

Utöver bestämmelserna i FL om att handläggning ska ske snabbt och billigt innehåller också 

Utlänningsförordningen (2006:97) (UtlF) regleringar om handläggningstid för 

anknytningsärenden.  Där stadgas att ett uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning 90

ska avgöras inom nio månader från det att ansökan lämnades in. Tidsfristen är grundad i 

familjeåterföreningsdirektivets artikel 5.4 där en ansökan om familjeåterförening ska 

handläggas så snart som möjligt men senast nio månader efter att ansökan har inkommit ska 

sökande underrättas om beslut. I såväl UtlF som familjeåterföreningsdirektivet får tidsfristen 

i vissa fall förlängas, detta får dock enbart ske i undantagsfall.  Enligt regeringens tolkning 91

kan anledning till att handläggningsprocessen får dra ut på tiden är bland annat att den 

sökande inte har lämnat in de handlingar som krävs för att ärendet ska kunna avgöras eller 

inte medverkar i utredningen på annat sätt. Andra anledningar kan bland annat vara att 

ärendet kräver mer komplicerad utredning som till exempel om ärendet rör allmän ordning 

eller säkerhet.  92
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Vid införandet av Familjeåterföreningsdirektivet uppstod skiljaktigheter angående hur 

överskridandet av handläggningstiden skulle regleras. Enligt Familjeåterföreningsdirektivet 

ska medlemsstaterna i nationell rätt reglera följderna av att tidsfristen överskrids.  93

Regeringen ansåg i enlighet med tidigare genomförd utredning att Sverige redan levde upp 

till de krav som direktivet ställde angående reglering av följderna av att tidsfristen inte inte 

iakttagits.  94

Regeringen menade att Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) utförde en 

sådan uppgift som direktivet menade. Regeringen menade att JO har som uppgift att utöva 

tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet följer lagar och andra förordningar. Under 

JO:s tillsyn står så väl statliga som kommunala myndigheter och dess tjänstemän. Ett beslut 

från JO kan innebära kritik mot beslutande myndighet eller beslutsfattare och det kan till och 

med väckas åtal för tjänstefel mot enskilda tjänstemän. Staten kan även åläggas att betala 

skadestånd för felaktig myndighetsutövning enligt skadeståndslagen.  Även JK utövar tillsyn 95

över utövandet av offentlig verksamhet och genomför bland annat inspektioner av 

myndigheter. 

Regeringen ansåg inte, mot bakgrund av JO:s och JK:s arbetsuppgifter, att det var nödvändigt 

att införa någon lagreglerad sanktionsmöjlighet vid överskridandet av tidsfristen. Detta för att 

regeringen ansåg att JO och JK:s kontrollfunktion ansågs uppfylla direktivets krav. 

Regeringen lämnade dock öppet för att göra nya överväganden i framtiden om det skulle visa 

sig att JO och JK:s verksamheter inte skulle vara tillräckligt för att uppnå direktivet.  96

I sitt remissuttalande ställde sig JO tveksam till denna slutsats.  JO menade att de inte 97

uppfyllde det krav som direktivet ställde upp samt att den verksamhet som regeringen 

menade att uppdraget skulle innebära inte ligger inom JO:s ramar. I remissyttrandet 

hänvisade JO till ett tidigare yttrande vid  promemorian om godkännande av tilläggsprotokoll 

till FN:s konvention mot tortyr m.m. där JO menade att dess extraordinära ställning att själv 
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kunna ta sig an de fall de anser relevanta blir hotad. Dess handlingsfrihet skulle dessutom 

begränsas om de åläggs uppgifter som ordinära tillsynsuppgifter. JO menade vidare att då 

verksamhetens tyngdpunkt ligger på klagomålshantering skulle en tillsyns eller 

inspektionsuppgift enbart kunna utföras i mån av resurser. 

Avslutningsvis konstaterade JO att även om omständigheterna inte är identiska de som fanns 

vid införandet av tortyrkonventionen ansåg sig JO inte uppfylla kraven enligt 

familjeåterföreningsdirektivet med hänvisning till JO:s kontrollfunktion. De menade också att 

de inte har någon möjlighet att få kännedom om när tidsfristen överträtts och även om det 

skulle införas en rapportskyldighet för Migrationsverket vid överträdelse skulle detta inte 

vara förenligt med JO:s särskilda ställning som kontrollfunktion. 

JO har även framfört kritik mot Migrationsverkets långa handläggningstider.  I sin kritik 98

konstaterade JO att Migrationsverkets genomsnittliga handläggningstid för 

anknytningsärenden ökat från tre och en halv månad 2011 till fem månader år 2013 samt att i 

de äldsta ärendena uppgick handläggningstiden till tio månader.  Migrationsverket 99

förklarade ökningen i handläggningstiden med den ökade inströmningen av asylärenden som 

tvingat verket att omfördela resurser från anknytningsärenden till asylhandläggning. JO 

menade att detta ensamt inte kunde förklara ökningen utan att verkets egna prioriteringar, så 

som att prioritera enklare ärenden framför ärenden av mer krävande slag bidragit till de ökade 

handläggningstiderna och att Migrationsverket därmed måste få kritik för långa 

handläggningstider och för att tidsfrister regelmässigt överskridits. JO uttryckte även en oro 

över att handläggningstiderna kan komma att stiga under 2014. 

Sedan JO:s kritik har handläggningstiderna för anknytningsärenden ökat. Idag är 

handläggningstiden uppskattade till beslut inom 8 månader upp till 21 månader enligt 

Migrationsverkets egna hemsida. 65% av de inkomna ärendena beräknas idag få besked 

tidigast åtta månader efter inlämnad ansökan.  Detta innebär att enligt Migrationsverkets 100

prognos kan över hälften av de inkomna anknytningsansökningarna inte att avgöras inom den 
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tidsfrist som stadgas i såväl UtlF som Familjeåterföreningsdirektivet. Med ökade 

handläggningstiden ökar också risken att barn i 17 årsåldern, till och med 16 i vissa fall, 

hinner bli myndiga innan beslut hinner fattas av verket.  

3.3. Tidpunkten för myndighetens bedömning 
3.3.1. Bedömning enligt dagens praxis 

Enligt en dom från Migrationsöverdomstolen från 2007 är det omständigheterna vid 

tidpunkten för myndighetens bedömning som ska ligga till grund för det beslut som fattas.   101

Målet gällde en ung man, A, som ansökt om uppehållstillstånd på anknytning till sin mor som 

fått uppehållstillstånd i Sverige. A ansökte om uppehållstillstånd den 13 september 2006 när 

han var 17 år gammal. Den 1 december fyllde A 18 år och den 21 februari 2007 fattade 

migrationsverket ett beslut om att avslå A:s ansökan med motiveringen att A nu var 18 år 

gammal och att han därmed inte kunde beviljas uppehållstillstånd. 

A överklagade och yrkade att han skulle beviljas uppehållstillstånd som barn på grund av att 

han lämnat in sin ansökan innan han hunnit uppnå myndig ålder. Detta eftersom han ansåg att 

det borde ha varit åldern vid ansökningstillfället som skulle vara vägledande. 

Migrationsdomstolen inledde med att konstatera att såväl den nya som den gamla 

utlänningslagen saknar reglering för vid vilken tidpunkt de förutsättningar som ska bedömas 

ska ha förelegat. Migrationsdomstolen gjorde därmed bedömningen att det är tidpunkten för 

myndighetens prövning som måste vara den relevanta tidpunkten att bedöma. A var därför att 

anses som vuxen och överklagandet avslogs.  

Migrationsöverdomstolen konstaterade kort att eftersom A var myndig vid tidpunkten för 

Migrationsverkets och migrationsdomstolens prövning så kunde han inte beviljas 

uppehållstillstånd som barn då Migrationsdomstolen slog fast att det var omständigheterna 

vid prövningstillfället som skulle bedömas. Överklagan avslogs därmed även i 

Migrationsöverdomstolen. 
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Migrationsöverdomstolen har vid ett flertal tillfällen efter detta åter fastställt att det är 

tidpunkten vid myndighetens prövning som ligger till grund för det beslut som fattas.  I 102

dessa fall har det främst gällt frågan om hemvist vid beslut om svenskt medborgarskap. Flera 

av dessa domar har dock nämnt ovan refererad dom i sina motiveringar.  Det har även 103

framhållits av 1997 års medborgarskapskommitté att så är fallet.  Domen får därmed anses 104

vara av vikt då det är denna dom som domstolen hänvisar till när frågor angående vilka 

omständigheter som ska prövas. 

3.3.2. Principens framväxt i äldre utlänningspraxis 

I ett beslut från 2003 tog utlänningsnämnden  (UN) ställning till frågan om vilka 105

omständigheter som ska ligga till grund för beslut i fråga om uppehållstillstånd.  Målet 106

gällde en afghansk familj som ansökt om resedokument. Frågan som uppkommit i målet 

handlade om vid vilken tidpunkt rekvisiten för resedokument skulle ha förelegat för att en 

utlänning skulle anses vara flykting. UN kom i sitt avgörande fram till att utgångspunkten 

skulle vara de omständigheter som fanns vid tidpunkten för prövningen. I sitt resonemang 

konstaterade UN att en sådan bedömning bäst överensstämde med FNs flyktingkonvention  107

angående vilka omständigheter i hemlandet som ska bedömas vid en prövning av 

flyktingstatus. UN konstaterade även att detta resonemang också är i linje med tidigare praxis 

på området.  108

I detta fall rör frågan vid vilka omständigheter i hemlandet som bör beaktas, de som förelåg 

när sökande först ansökte om uppehållstillstånd eller de som förelåg när myndigheten tog upp 

frågan till bedömning, i detta fall två år mellan att de sökt och beviljats asyl tills dess att 

migrationsverket tog upp frågan för bedömning.  Då omständigheterna i Afghanistan 109
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ändrats mellan det att det första och andra beslutet fattats blev det således en fråga om vilka 

omständigheter som borde ligga till grund för beslutet. 

3.3.3 Inverkan på anknytningsärenden 

Principen verkar över hela processen. Detta innebär att trots att Migrationsverket kan ha 

hunnit fatta beslut innan sökande hunnit bli myndig så kan den sökande vid ett eventuellt 

överklagande riskera att uppnå myndig ålder. I dessa fall återförvisas ärendet av domstol till 

Migrationsverket för vidare handläggning då möjligheterna för uppehållstillstånd som barn 

inte längre är tillämpliga och då en utredning för uppehållstillstånd på anknytning till annan 

släkting oftast inte gjorts.  Detta leder till att Migrationsverket utför ett till synes onödigt 110

dubbelarbete då det utan svårighet går att räkna ut när den sökande uppnår myndig ålder. 

Trots detta kommer Migrationsverket handlägga ansökan som ett barnärende då sökanden för 

tillfället är 17 år gammal för att vid ett senare tillfälle få ärendet återförvisat för att det inte 

bedömts utifrån att den sökande är vuxen, något som inte hade gått att göra i den första 

prövningen oavsett vetskapen om att så senare kommer att bli fallet. 

3.4. Summering och förtydligande av konsekvenser av förfarande 
sammanfattningsvis kan följande konstateras. Skillnaden i bedömningen av barn som ansöker 

om uppehållstillstånd på anknytning till kärnfamilj och personer som ansöker om 

uppehållstillstånd på anknytning till annan anhörig är betydande. Personer som ansöker på 

anknytning till kärnfamilj har en rätt till återförening har övriga anhöriga enbart en möjlighet 

till samma återförening. Vidare kan också konstateras att MiÖD har slagit fast att det är 

omständigheterna vid tidpunkten för prövningen som ska gälla när beslut fattas.  Detta 111

gäller så väl i Migrationsverkets beslut som domstolens dom vilket får innebörden att 

omständigheterna kan ändras från prövning till prövning beroende på om beslutet överklagas. 

Uppkommer då nya omständigheter, exempelvis att en person uppnår myndig ålder, innan 

överklagan prövas så görs prövningen utifrån de omständigheter som tillkommit. 
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Vidare har Migrationsverket en skyldighet att utreda ärenden både noggrant och snabbt.  112

Det framgår också av UtlF att Migrationsverket ska fatta beslut i ett ärende senast nio 

månader från det att ansökan inkom. Finns det särskilda skäl får dock handläggning pågå 

längre än nio månader.  Samma tidsfrist återfinns i Familjeåterföreningsdirketivet som 113

också stadgar att konsekvenserna av en överträdelse av tidsfristen måste finnas reglerad i 

lag.  114

4. Analys av problematiken med dagens system 
4.1. Konsekvenserna av Migrationsverkets långa handläggningstider 
Enligt Familjeåterföreningsdirektivet har Migrationsverket högst nio månader till sitt 

förfogande för att fatta beslut i anknytningsärenden. Direktivet ställer även upp ett krav på att 

medlemsstaten ska reglera de följder som uppstår när ett beslut drar över tidsfristen.  En 115

följd gällande barn som ansöker som innan de uppmått myndig ålder blir att de riskerar att 

inte bli bedömda som just barn. Någon författningsreglering för hur fall som dessa ska 

hanteras finns till synes inte stadgat i lag. Enligt Familjeåterföreningsdirektivet ska alla 

följder av att ett beslut inte fattats i tid regleras i nationell lagstiftning.  Regeringen har 116

istället hänvisat till JO och JK för att pröva de fall där tidsfrister överskridits, något som JO 

varit kritisk till.  JO har dock till viss del utfört denna uppgift vilket mynnade ut i att 117

Migrationsverket fick kritik för sina långa handläggningstider samt en uppmaning att minska 

dessa.  Denna kritik från JO har dock inte fått någon effekt då handläggningstiderna sedan 118

JOs beslut näst intill fördubblats. I skrivande stund ligger Migrationsverkets beräknade 

handläggningstider som högst strax under två år från inkommen ansökan tills dess att ärendet 

kan komma att avgöras. JOs disciplinära åtgärder sträcker sig dock enbart till kritiserande 

uttalanden mot myndigheter eller enskilda tjänstemän och i vissa fall även att en anmälan om 

disciplinära åtgärder eller åtal för tjänstefel görs mot enskilda tjänstemän.  JO har dock inte 119
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möjligheten att rätta till den skada som den enskilde lidit i form av beslut mot de grunder som 

förelåg vid ansökningstillfället.  

4.1.2. JO:s roll som tillsynsmyndighet 

Ett annat problem är JOs särskilda ställning som tillsynsmyndighet. Problemet med JO/JK är 

bland annat att ena parten, den sökande, befinner sig i utlandet samt att referenten i många 

fall även själv är nyanländ till Sverige och kanske inte är så pass insatt att det naturliga vid ett 

avslag av verket är att gå till JO och göra en anmälan mot myndigheten. Vidare förordnas 

sällan offentliga biträden i anknytningsärenden då det sällan gäller utvisnings eller 

avvisning.   Detta  kan försvåra möjligheten att gå till JO då det inte är en naturlig instans i 120

migrationsprocessen. Det är större chans att ett offentligt biträde skulle uppmärksamma den 

långa handläggningstiden och att detta strider mot Familjeåterföreningsdirektivet. Då JOs 

beslut oftast utmynnar i kritik mot myndighets handläggning och i vissa fall reprimander mot 

enskilda handläggare är skyddet för den enskilde dock inte så stort. För även om 

myndigheten kan få kritik och uppmaningar att rätta till eventuella brister i 

handläggningsprocess m.m. så finns det ingen möjlighet att reparera den skada som åsamkats 

den enskilde på grund av myndighetens agerande, exempelvis när ett barn blivit bedömt som 

vuxen för att Migrationsverket inte kunnat handlägga ärendet i tid. Detta tillsammans med det 

faktum att Migrationsverkets handläggningstider ökat sedan kritiken gör att det går att 

ifrågasätta om JO verkligen är rätt instans för att kontrollera och processa frågan om 

överträdda handläggningstider. JO som tillsynsmyndighet för handläggningstider är till synes 

tandlöst. 

4.1.3. Åsidosättande av barns rättigheter enligt barnkonventionen 

Långa handläggningstider kan leda till att barn hinner bli myndiga och därmed riskerar 

hårdare bedömning. FNs barnrättskommitté har utryckt sin oro över konventionsstaternas 

långa handläggningstider och risken att barn exempelvis hinner bli myndiga innan de hinner 

få sina beslut. Problemet har erkänts och kritiserats från flera håll men ändå finns kvar än 

idag.  121
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Barn som borde ha kunnat bedömas som barn bedöms som vuxna till följd av att 

Migrationsverket inte kan upprätthålla de lagstadgade handläggningstiderna. Vid optimala 

förutsättningar, där handläggningen av ett ärende skulle inledas i samma stund som ärendet 

inkommit skulle de flesta ärenden kunna avgöras innan den sökande uppnått myndig ålder. 

Men då Migrationsverket i dagsläget har handläggningstider på upp emot 21 månader 

riskerar även de som är 16 år när de lämnar in sin ansökan att bli myndiga innan deras 

ärenden avgörs. Barnkonventionen stadgar tydligt att ärenden om familjeåterförening med 

barn ska behandlas snabbt just på grund av att det finns en risk för att barnet i fråga hinner 

uppnå myndig ålder innan beslut.  

Som redogjort ovan ska särskild hänsyn tas till barns bästa i de ärenden som rör barn. Även 

om Sverige inte inkorporerat Barnkonventionen i svensk lag utan transformerat den så är den 

gällande då Sverige menar att man redan svarar upp mot de krav som ställs upp i 

barnkonventionen.  Det går dock att ifrågasätta som så verkligen är fallet. I och med de allt 122

längre handläggningstiderna hos Migrationsverket riskerar fler bedömda som vuxna. Detta 

strider inte bara mot Barnkonventionens artikel 10 om snabb handläggning i 

familjeåterföreningsärenden utan även mot statens skyldighet enligt artikel 4 att se till att det 

finns adekvat lagstiftning som tillgodoser att barnets bästa tas tillvara. Det åsidosätter även 

hela Barnkonventionen och berövar den sökandes rätt att bedömas som barn. 

4.2. Principen om omständigheterna vid tidpunkten för bedömnings 
ursprung oklart 
Av den praxis som återfunnits på området framgår att principen kan ha sitt ursprung i 

asylrätten. UN 441-03 redogör för vilka omständigheter som ska ligga till grund för 

bedömning i frågor gällande asyl. Den diskussion som förs i domen gäller vilka 

omständigheter i hemlandet som ska bedömas vid fråga om huruvida en person ska anses 

skyddsbehövande eller inte. I dessa fall handlar det om omständigheter som i många fall inte 

går att förutspå. Läget i många oroliga länder kan ändras mer eller mindre från dag till dag. 

Därmed är det svårt att undvika en annorlunda bedömning av ett ärende på grund av 

förutsättningar som möjligtvis kan komma att ändras under handläggningens gång. Detta 

 SOU 1996:115 s. 22 f.122
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gäller dock inte i de fall där sökande riskerar att uppnå myndig ålder innan beslut kan fattas. I 

dessa ärenden vet handläggaren redan från början när den sökande uppnår myndig ålder och 

kan därmed planera därefter. 

När det kommer till ålder är detta inte en förutsättning som förändras från dag till dag eller 

ens är oförutsebar. Den sökande kommer att bli en dag äldre för varje ny dag i 

handläggningsprocessen. När det kommer till anknytningsärenden är det dessutom möjligt att 

förutse den sökandes åldrande då åldern fastställs i och med att den sökandes identiteten 

måste vara styrkt.  Den styrkta identitet gör det således möjligt att förutse när den sökande 123

uppnår myndig ålder samtidigt som det även möjliggör att utredningen anpassas till detta 

faktum. Trots att den sökandes ålder och tiden för när denne uppnår myndig ålder är känd 

från den dag ansökan skickas in händer det att ärendet drar över tiden.  

I FL finns det reglerat den minimala utredning som måste genomföras för att ett beslut ska 

kunna fattas i ett ärende. Detta minimiförfarande är lagstadgade krav på hur 

handläggningsprocess ska gå till och vad utredningen ska innehålla.  Även en minimal 124

utredning innebär en viss tidsåtgång. Om ett ärende inkommer till Migrationsverket där 

utredningen inte kan ske inom ramen för en minimal utredning innebär detta att 

Migrationsverket inte kan anses ansvariga för att en sökande hinner uppnå myndig ålder om 

ansökan lämnas in mycket snart innan den sökandes 18 års dag. Detta oavsett 

Migrationsverkets arbetsförhållanden, resurser, väntetider och lagstadgad minimiutredning.  

I ärenden där ansökan lämnats in lång tid innan sökande blir myndig har Migrationsverket 

däremot vetat om när den sökande uppnår myndig ålder och bör därmed kunna läggas mer till 

last för ett beslut som inte fattats innan den sökande betraktas som vuxen. Att det är 

Migrationsverkets tidsåtgång vid utredning som blir avgörande för hur den sökandes grunder 

slutgiltigt bedöms är den problematik som uppstår då en princip om att det är de rådande 

omständigheterna i hemlandet som ligger till grund för bedömning appliceras på 

omständigheter som är betydligt mer förutsebara.  

 Prop. 1997/98:178 s. 15.123

 Se bland annat arbetets kapitel 3 för vilka krav som ställs på handläggning enligt FL.124
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I fall där föränderliga omständigheter går att kalkylera, exempelvis när en person uppnår 

myndig ålder, går det också att göra en uppskattning av vilka konsekvenser det skulle få för 

den enskilda om dessa omständigheter skulle bli aktuella. I den situation som har belysts i 

arbetet skulle exempelvis konsekvensen av omständigheterna, den sökandes myndighetsålder 

uppnås, innebära att denne blir bedömd enligt ett betydligt restriktivare lagrum än om den 

sökande skulle bedömas enligt rådande omständigheter vid ansökan.  

4.2.1. När prövningstillfället sker 

Genom praxis framgår att det är omständigheterna vid tidpunkten vid beslut som ska ligga till 

grund för vilket beslut som ska fattas. Men när inträffar egentligen ”prövningen”? Är det vid 

tidpunkten som beslutet/domen skrivs eller kan hela utredningsprocessen ses som 

prövningen? Det är under utredningen av ärendet som handläggaren ”prövar” vilka 

sakförhållandena den sökande lägger fram mot de rekvisit som ställs upp i lag. 

Beslutskrivandet bör i ett sådant sammanhang kunna ses som en sammanfattning hur 

prövningen gått till och vad som var resultatet. Även om ett sådant synsätt på när prövningen 

inträffar inte går att applicera så återstår frågan om när tidpunkten för prövningen inträffar 

och om den kan inträffa flera gånger. Av vad som har framkommit i arbetet finns det 

ingenting som tyder på att vad som utgör prövningen har diskuterats. Varken MiÖD eller UN 

har definierat eller diskuterat när prövning faktiskt sker och således vilka omständigheter som 

ska bedömas.  

Av praxis framgår att principen inte enbart gäller vid den första prövningen, den av 

Migrationsverket, utan gäller även i överklagandeinstanserna. Detta innebär att ett ärende 

som genomgår samtliga instanser, det vill säga ända upp till MiÖD, kommer att ha bedömts 

med utgångspunkt från tre olika tidpunkter för bedömning. Detta innebär också att om 

Migrationsverket kan ha fattat ett i och för sig korrekt beslut grundat på en utredning som 

gjorts medan den sökande fortfarande var att betrakta som barn. När ärendet sedan kommer 

upp i domstolen kan personen ha uppnått myndig ålder och ärendet återförvisas därmed till 

Migrationsverket för vidare handläggning med motiveringen att sökande numera är vuxen 

och därmed ska handläggas utifrån detta. Detta innebär också att om det fattas ett negativt 
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beslut ökar risken att den sökande uppnår myndig ålder innan ärendet är avgjort eftersom det 

då ska tas upp av domstolen.  

4.2.2. Migrationsdomstolarnas brist på motivering 

MIG 2007:5 hänvisas till i många fall där frågan om vilka omständigheter som ska bedömas 

tas upp. Men domen i sig säger mycket lite om varför det är just omständigheterna vid 

tidpunkten för bedömning som ska ligga till grund för beslut. Inte heller tidigare praxis på 

området som generellt hänvisas till ger någon närmare vägledning till varför domstolen har 

valt den riktning den har gjort. Inte heller den tidigare praxis på området är överdrivet 

informativ. Såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolarna har har en skyldighet enligt 

FL att motivera beslut som går den enskilde emot.  Även om det kan anses som motivering 125

att allmänt hänvisa till rättsprinciper samt praxis i allmänhet så har arbetet visat att varken 

den åberopade rättsprincipen eller tidigare praxis är tydliga. Även om FL inte tydliggör i 

vilken omfattning motiveringen av ett beslut ska ske så finns bestämmelsen till för att den 

enskilde ska kunna få vetskap om bakgrunden till det beslut som fattats och på vilka grunder 

detta gjordes.  Det kan därför finnas ett intresse för så väl den enskilde som för 126

migrationsdomstolarna att tydligt redogöra för på vilka grunder ett beslut fattas, i detta fall 

anledningen till varför det är omständigheterna vid tidpunkten för prövning som anses gälla. 

5. Två möjliga lösningar för att ge unga vuxna en rättvisare 
prövning 
5.1. Införandet av ny reglering i UtlL 
En möjlig lösning är att införa en reglering i dagens lagstiftning som kan fungera som en typ 

av säkerhetsventil för barn som riskerar att uppnå myndig ålder innan beslut kan fattas av 

Migrationsverket. En sådan säkerhetsventil skulle ge Migrationsverkets handläggare 

möjlighet att göra bedömning på den ålder den sökande hade vid tidpunkten för inlämnad 

ansökan istället för åldern vid beslutsdag. En sådan lösning gör det möjligt för 

Migrationsverket att utförligt utreda ärendet utan att den enskilde lider men i form av 

drastiskt ändrade omständigheter på grund av långa handläggningsprocesser. På det viset 

 Karnovkommentar 1 till 1§ FL.125

 Hellners, Malmqvist, 2007, s. 231.126
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undanröjs risken att ett ärende blir slarvigt handlagt med motiveringen tidsbrist på grund av 

att ett beslut var tvunget att fattas innan den sökande blev myndig.  

Om åldersgränsen för vad som är att anse som barn skulle höjas skulle även de som uppnått 

myndig ålder kunna återförenas med sina familjer. Detta är i och för sig sant men är i 

praktiken inte en lösning utan enbart en förskjutning av problemet. För oavsett hur länge en 

person bedöms som barn kommer alltid problemet att finnas att vissa kommer att vara på 

gränsen mellan två olika bedömningar. Det är därmed inte en lösning på problemet att höja 

åldersgränsen. Istället behövs en reglering som behandlar situationen med barn som uppnår 

myndig ålder efter ansökan specifikt. 

5.1.1. Vilka bör beröras av lagregleringen 

Det kommer alltid att finnas en lagstadgad gräns mellan ”barndom” och ”vuxenskap” i och 

med att det finns en lagstadgad myndighetsålder som medför vissa rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer vuxna människor.  Det kommer också finnas unga människor 127

som kommer att ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till en familjemedlem mycket 

snart efter att den sökande uppnått myndig ålder. De bör rimligtvis vara i samma situation 

som personer som skickar in sin ansökan innan de blir myndiga, det vill säga på gränsen 

mellan att vara barn och vuxen. Det som skiljer dem åt är att den senare nämnda gruppen 

initierat sitt ärende medan de fortfarande var barn enligt lag. De hade därmed också de 

rättigheter som tillfaller barn enligt svensk och internationell lag. I deras fall har den 

handläggande myndigheten haft möjlighet, om än i vissa fall begränsad, att utreda i tid men 

misslyckats.  

Vad gäller gruppen som ansöker precis efter att de uppnått myndig ålder har det varit 

omständigheter utanför myndighetens kontroll som gjort att de inte velat eller haft möjlighet 

att ansöka om uppehållstillstånd tidigare. Oavsett hur tidigt myndigheten uppmärksammat 

ärendet hade en bedömning inte kunnat göras utifrån premissen att personen är barn. Även 

om det i dessa ärenden är önskvärt att den sökandes ringa ålder bör beaktas i bedömningen av 

ärendet så finns det ingen laglig väg att bedöma den sökande som barn. I de fall den sökande 

 Se 9:1 Föräldrabalken.127
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är minderårig vid ansökan har myndigheten däremot en möjlighet och ett ansvar att agera 

medan barnperspektivet fortfarande måste beaktas. 

Det uppkommer också en fråga om hur lång tid innan myndighetsålder en person ska behöva 

söka för att Migrationsverket ska anses ha en rimlig chans att fatta beslut i ärendet innan 

sökande blir vuxen. Det har i arbetet klargjorts att Migrationsverket har en skyldighet att 

utreda ett ärende ordentligt innan det går att fatta beslut.  Detta innebär att ett ärende inte 128

kan utredas hur fort som helst. Frågan uppkommer då om när en ansökan ska komma in för 

att Migrationsverket ska ha en rimlig chans att avgöra saken i tid och när det i så fall också 

kan ligga Migrationsverket till last att ett ärende inte blivit utrett innan den sökande uppnått 

myndig ålder. Med detta resonemang skulle alltså alla ärenden som skickats in inom X antal 

månader innan den sökande uppnår myndig ålder anses kunna bli beslutade innan sökande 

uppnår myndig ålder och skulle så inte vara fallet skulle det kunna ligga Migrationsverket till 

last och ett undantag skulle vara befogat. I de fall den sökande inte skickat in ansökan X 

månader innan de uppnår myndig ålder skulle Migrationsverket generellt sätt inte gå att 

klandra för att ärendet inte avgjorts innan den sökande uppnått myndig ålder då 

Migrationsverket då inte fått anses ha rimlig tid att handlägga ärendet. 

Det måste också utredas vad som är att anse som rimlig handläggningstid för att sedan kunna 

avgöra om den föreslagna regleringen bör användas i det enskilda fallet. Det finns här två 

möjligheter. Den första möjligheten är att göra en rimlighetsbedömning av hur lång tid ett 

ärende generellt sätt bör ta. Detta skulle i så fall få göras med beaktande av de processer som 

sker under handläggningsprocessen och vad som kan anses rimligt utefter detta. Den andra 

möjligheten är att använda den regel på nio månader som ställs upp i 

Familjeåterföreningsdirektivet.  Då familjeåterföreningsdirektivet erbjuder en 129

minimistandard för hur anknytningsärenden ska handläggas finns det en möjlighet att det 

generellt sätt går snabbare än nio månader att handlägga ett ärende. Inom ramen för detta 

arbete och med det material som funnits tillgängligt går det dock inte att att fastställa vad som 

s k u l l e k u n n a u t g ö r a e n r i m l i g h a n d l ä g g n i n g s t i d ä v e n o m r e g l e r n a i 

Familjeåterföreningsdirektivet kan tyckas vara en bra utgångspunkt.  

 Se 7§ FL.128

 Artikel 5.4 Familjeåterföreningsdirektivet.129
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5.1.2. Ett förslag på utformning av ny reglering 

I fall som ovan beskrivits kan det tyckas både lämpligt och behövligt att ompröva principen 

gällande omständigheterna vid myndighetens prövning och istället upprätta en säkerhetsventil 

som tillåter Migrationsverket att fatta beslut utifrån barns ålder vid inkommen ansökan. Detta 

skulle innebära att påskyndade handläggningsprocesser inte längre skulle vara behövliga. 

Detta skulle i sin tur säkerställa att handläggningen sker utan risk för felaktiga beslut till följd 

av ett skyndsamt förfarande samtidigt som det enskilda barnets rätt att prövas som barn och 

inte som vuxen säkras. 

Vad gäller det faktiska införandet av en säkerhetsventil i de fall ett barn uppnått myndig ålder 

innan beslut hunnit fattats på grund av långa handläggningstiden anser uppsatsförfattaren att 

denna bör kunna utformas främst i UtlL med gränsdragning av MiÖD. I utlänningslagen bör 

ett nytt stycke införas i 5 kapitlet UtlL då undantaget gäller barn i anknytningsärenden. 

Bestämmelsen kan utformas så att ett barns ålder kan bedömas utifrån den ålder barnet hade 

vid tidpunkten för ansökan om denna inkommit i rimlig tid innan den sökande uppnått 

myndig ålder. Vid bedömning av vad som är rimlig tid ska hänsyn tas till hur lång tid 

handläggning av ärendetypen normalt tar men högst nio månader mellan tidpunkten för 

ansökan och dagen då den sökande uppnår myndig ålder.  

Vad som utgör ”rimlig tid” blir här en bedömningsfråga. Det blir i första hand upp till 

Migrationsverket att bedöma vad som bör anses som normal handläggningstid men även för 

MiÖD vars roll är att avgöra gränsdragningsproblematik. Alternativet är som nämnt tidigare 

att redan i lagstadgandet uttala vad som utgör rimlig tid. Att låta MiÖD stå för 

gränsdragningen leder också till en viss flexibilitet i vad som kan anses vara skälig tid. Skulle 

en tidsgräns ställas upp i lagtext blir denna tidsgräns statisk och en lagändring krävs om 

ändring ska göras. Ligger ansvaret istället på MiÖD att avgöra finns större möjligheter att 

göra avvägningar i det enskilda ärendet än om tidsfristen skulle vara lagstadgad. 
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5.1.3. Konsekvenser av införandet av en ny reglering 

Att införa en generell säkerhetsventil i hela UtlL skulle ge konsekvenser över fler områden än 

det som berörts av arbetet. En konsekvensanalys kommer därför endast beröra de 

konsekvenser för anknytningsärenden. Skulle en säkerhetsventil av det slag som beskrivits 

ovan införas över hela anknytningsområdet skulle det få konsekvenser utöver den önskade 

effekten på barnärenden. Om ett generellt undantag från principen om vilka omständigheter 

som ska bedömas skulle till exempelvis kunna innebära att gifta par skulle kunna få 

uppehållstillstånd efter att förhållandet avslutats. Om möjligheten skulle finnas att alla 

ärenden, som fått oskäligt långa handläggningstider, skulle få möjlighet att få 

omständigheterna som förelåg vid tidpunkten för ansökan prövade skulle det kunna innebära 

att ett gift par, som var gifta vid tidpunkten för ansökan men sedan skiljt sig under 

handläggningsprocessen skulle kunna bli beviljade uppehållstillstånd på anknytning trots att 

förhållandet upphört. Ett sådant scenario skulle åsidosätta hela meningen med lagrummet, 

nämligen att gifta par ska ha möjlighet att bo tillsammans i Sverige. 

5.2.  Ändrad syn på unga vuxna i praxis 
Ett alternativ till att införa en ventil i UtlL är att praxis ändras angående unga vuxna som 

ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till en förälder. I dagsläget är praxis gällande 

unga vuxna restriktiv.  Förarbeten stadgar att hänsyn bland annat ska tas till att det i många 130

kulturer är mer eller mindre omöjligt för kvinnor att vara ensamstående och leva i en egen 

bostad. Detta var något som MiÖD förbisåg i bland annat MIG 2009:29 där den sökande 

ansågs kunna leva utan manligt nätverk i ett främmande land. Domstolen konstaterade att det 

naturligtvis fanns ett särskilt band mellan far och dotter men att dotterns ändå ansågs vara i 

en sådan ålder där ungdomar typiskt sätt börjar flytta hemifrån och leva självständiga.  

En ändring i praxis skulle kunna öppna för en mindre kategorisk bedömning. I dagsläget 

kategoriseras den sökande antingen som barn och särskilt skyddsvärd eller som vuxen 

kapabel att helt ta hand om sig själv. En utvidgning av spektrumet med en öppnare 

bedömning skulle kunna innebära att en ny kategori introduceras där den sökande bedöms 

som ung vuxen.  

 Se refererat fall MIG 2009:29.130
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Ett införande av kategorin ung vuxen skulle ge möjligheten att å ena sidan ta hänsyn till den 

sökandes ålder samtidigt som hänsyn också tas till den sökandes tidigare 

levnadsförhållanden. Detta skulle innebära en sammanvägd bedömning av de två ovan 

nämnda förutsättningarna. Bedömningen skulle då behöva ta hänsyn till att den sökande 

förvisso är myndig och har uppnått en ålder där ett självständigt liv normalt sätt anses 

påbörjas men där livserfarenheter och reella möjligheter till ett självförsörjande liv beaktas. 

Att då kunna återförenas med sin familj bedöms utifrån i bedömningen av åldern samt om 

den sökande bott hela sitt liv med sin familj tills dess att de splittrats. Skulle domstolen 

anlägga ett sådant synsätt skulle det finnas större utrymme för att väga samman den sökandes 

behov av förälders försorg för att etablera sig i samhället och den tidigare levnadssituationen 

vid bedömningen av omständigheterna är tillräckliga för att bevilja ansökan.  

Det ska påpekas att en ändring i praxis inte skulle åtgärda situationen att barn hinner uppnå 

myndig ålder under handläggningsprocessen utan innebär enbart att en mer nyanserad 

bedömning skulle kunna ske av dessa ärenden. Det skulle däremot ge både Migrationsverket 

och domstolarna en möjlighet att bedöma det faktum att trots att den sökande är att anse som 

vuxen så har denne i många fall inte levt ett självständigt liv från sin familj. En sådan 

bedömning görs inte enligt dagens praxis som är mer kategorisk i skillnaden mellan att vara 

barn och vuxen. Ett sådant synsätt på unga vuxna skulle också stämma bättre överens med 

Europadomstolens praxis att även unga vuxna kan anses ingå i familjeenheten trots att de 

uppnått myndig ålder.   131

Europadomstolen har i större utsträckning än MiÖD tagit ställning till den sökandes 

civilstånd samt hur familjebilden sett ut innan ansökan om uppehållstillstånd skickades in. 

Även om Europadomstolen i dessa fall oftast ansett att något brott mot artikel 8 inte skett så 

har detta oftast varit mot bakgrund av att det inte finns någon positiv förpliktelse för staten att 

låta den enskilde välja vilket land familjelivet ska upprätthållas i. Domstolen har däremot 

konstaterat att de unga vuxna i fråga kan utgöra en familjeenhet även fast de är att anses 

vuxna. Det är viktigt att påpeka att den sökande i fallet Nacic mot Sverige hade ansökt som 

 Nacic mot Sverige och Bousarra mot Frankrike.131
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barn men sedan uppnått myndig ålder under processens gång. Detta var också någonting som 

Europadomstolen tagit med i sin bedömning om huruvida familjen skulle ses som en enhet. 

MiÖD bör därför kunna ompröva sitt beslut i MIG 2009:29 med stöd av den praxis som 

slagits fast av Europadomstolen gällande unga vuxna sedan MiÖD senast prövade denna 

fråga. 

6. Avslutande kommentar 
I dagens system kommer unga människor i kläm mellan lagrummen. Sökanden som ena 

dagen anses ha en mer eller mindre oinskränkt rätt att få leva tillsammans med sin familj kan 

nästa dag anses vara så pass vuxna att de ska kunna leva ett självständigt liv oberoende av  

sina föräldrar som de levt tillsammans med hela sitt liv. Individer som egentligen kunnat och 

borde ha blivit bedömda på ett visst sätt får en hårdare prövning på grund av att 

Migrationsverket inte har kapacitet att handlägga ärenden i den takt de borde. De ramar och 

internationella åtaganden som satts upp för handläggningstider åtföljs inte av 

Migrationsverket och de kontrollfunktioner som ska säkerställa dessa ramar ger i dagsläget 

ingen effekt. Trots att det utsetts ett officiellt kontrollorgan finns det ingen möjlighet för den 

enskilde att få ”upprättelse” och rättning av de konsekvenser de råkat ut för på grund av 

ärendets långa handläggningstid. 

Av arbetet framgår också att det finns brister i de principer som ligger till grund för vilka 

omständigheter som ska bedömas i ett ärende. Det avgörande som gjorts av MiÖD hänvisar 

till allmänna grundläggande rättsprinciper och tidigare praxis. Dock uppger MiÖD varken 

vilka rättsprinciper eller vilken tidigare praxis som åberopas. Den tidigare praxis gällande 

vilka omständigheter som ska prövas har inte heller givit någon klarhet. De gånger UN berört 

frågan har saken gällt asylärenden och omständigheter knutna till skyddsskäl gentemot 

hemlandet och inte rörande sökandes personliga förhållanden. 

Det har också visat sig att ändring av svensk praxis skulle kunna vara en del av lösningen till 

problemet. Sedan MiÖD senast tog upp frågan om unga vuxna som söker uppehållstillstånd 

på grund av anknytning 2009 har flera avgöranden i Europadomstolen utvidgat synsättet på 

familjeenheten i förhållandet mellan unga vuxna och deras familj. Med detta har 
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Europadomstolen visat att hänsyn bör tas bland annat till att den sökande bott tillsammans 

med sin familj hela livet, att sökande är singel och därmed inte etablerat någon egen 

familjeenhet.  

Då Sverige i dagsläget genomgår stora politiska åtgärder som syftar till att skärpa 

möjligheterna till att få uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att få rätt omständigheter 

bedömda. Den 24 november 2015 meddelade regeringen att det skulle införas temporära 

åtstramningar på flera områden inom migrationsrätten.  Åtgärderna innebär bland annat att 132

flyktingar som fått tidsbegränsade uppehållstillstånd endast ska kunna återförenas med 

kärnfamilj. Detta skulle i den situation som berörts i arbetet innebära att barn som uppnår 

myndig ålder innan beslut hinner fattas inte kommer ha någon möjlighet alls att återförenas 

med sin familj. I dagsläget finns möjligheten för vuxna barn att återförenas även om reglerna 

på området är strikta. I skrivande stund finns inga konkreta lagförslag framlagda utan enbart 

de övergripande förändringar som ska göras i dagens system. Det är därför svårt att dra några 

närmare slutsatser om dessa ändringars inverkan på barn i gränsåldern. Det ser dock ut som 

att det i framtiden kan bli betydligt svårare att återförenas med familj utanför kärnfamilj. Det 

blir därför ännu viktigare att barn får bedömas som barn så att de kan få leva med sin familj.  

 Regeringens hemsida.132
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