Informationstillfälle för
media 7 mars 2017

Ordlista
Asylsökande

En utländsk medborgare som har begärt skydd i Sverige hos Migrationsverket, men som
ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Avviken

En asylsökande eller en person som har fått avslag på sin ansökan och som inte längre står
i kontakt med Migrationsverket.

Avvisning

Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om att en person ska lämna Sverige.
Beslutet ska fattas inom tre månader efter den första ansökan om uppehållstillstånd efter
utlänningens ankomst till Sverige. Polismyndighetens beslut om avvisning får verkställas
även om det har överklagats.

Bevakad/eskorterad
verkställighetsresa
(deportee accompanied,
DEPA)

Verkställighetsresa som genomförs med bevakning. Innebär att personen eskorteras av
polis och/eller tjänsteman från polisen/Kriminalvården. Personalen sköter bevakning av
personen och kontaktar relevant myndighet vid ankomst för att se till att personen släpps
in/tas emot i mottagarlandet.

Dublinförordningen

Om det visar sig att man har kommit in i EU med visum från ett annat EU-land eller har
varit i ett annat EU-land, får man inte söka asyl i Sverige. Istället ska man överföras till det
andra EU-landet, och i sådana fall får man inte heller stanna i Sverige för att överklaga.
Det här styrs av en EU-förordning som kallas Dublinförordningen. Syftet med
Dublinförordningen är att endast ett EU-land ska pröva ett asylärende. Dublinförordningen
är direkt bindande för medlemsstaterna.

Enskild resa

Verkställighetsresa som genomförs helt på egen hand utan inblandning av polis eller
tjänsteman, utan bevakning och utan att flygbolaget underrättas.

Förvar

En låst lokal där utlänningar kan hållas, företrädelsevis i samband med att de ska lämna
Sverige. Förvar används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig så att ett
beslut om avvisning eller utvisning kan genomföras. Förvar kan även användas om det är
nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar.

Inhibition

Beslut av Polisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen
om att tillfälligt avbryta en av- eller utvisning

Laga kraft

När det inte längre finns möjlighet att överklaga Migrationsverkets beslut, får en dom laga
kraft, det vill säga att det börjar gälla. När ett utvisnings- eller avvisningsbeslut börjat gälla,
är personen som beslutet omfattar, skyldig att lämna landet.

Migrationsdomstol

Migrationsverkets beslut i utlännings- eller medborgarskapsärenden kan överklagas
till migrationsdomstolar som finns vid fyra av Sveriges förvaltningsrätter.
Migrationsdomstolarnas beslut kan överklagas till högsta instans Migrationsöverdomstolen
vid Kammarrätten i Stockholm. För mer information, se Sveriges domstolars webbplats
www.domstol.se.

Obevakad/oeskorterad
verkställighetsresa
(deportee unaccompanied,
DEPU)

Verkställighetsresa som genomförs utan bevakning men där flygbolaget underrättas.
Betyder i korthet att polisen ser till så att personen kommer ombord på flygplanet,
flygbolagen är informerade och har accepterat att ta personen ombord, resehandlingar
förvaras hos kaptenen under resan och flygplatsen är informerad om verkställigheten.
Personen reser själv, men är inte ”anonym” till skillnad från enskilda resenärer.

Preskription av ett av- eller
utvisningsbeslut

Ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har verkställts inom fyra år upphör att
gälla. När ett beslut preskriberats kan personen ansöka om asyl på nytt.

Schengen

Schengensamarbetet innebär att människor som bor i Schengenländerna ska kunna
resa fritt, utan att behöva visa pass, mellan de länder som anslutit sig till samarbetet.
Gränskontrollerna mellan länderna har därför tagits bort. Istället sker pass- och
inresekontrollen vid de yttre gränserna, dvs. vid gränserna mot länder som inte deltar i
Schengensamarbetet.

Utlänning

En utlänning är enligt utlänningslagen en person som inte är svensk medborgare.

Utvisning

Avlägsnandebeslut från Migrationsverket som en person kan få från och med tre månader
efter den dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. En allmän domstol kan även
besluta om utvisning på grund av brott.

Verkställighet av aveller utvisningsbeslut

Genomförande av ett av- eller utvisningsbeslut, det vill säga utlänningen lämnar Sverige.

Verkställighetshinder

När ett avslagsbeslut får laga kraft ska personen lämna Sverige. Om det framkommer
hinder mot att verkställa beslutet, till exempel om ändrade politiska förhållanden i
hemlandet gör att personen inte kan återvända, kan Migrationsverket ta upp ärendet till ny
prövning.
Den som har fått avslag kan skiftligt hävda att det finns hinder mot återresan. Har det
kommit fram ny information kan Migrationsverket ompröva beslutet. Migrationsverket ska
också uppmärksamma om det kommer fram ny information.
Migrationsverkets bedömning av medicinska eller praktiska hinder kan inte
överklagas. Om det däremot är nya flykting- eller skyddsskäl som åberopas som hinder kan
ärendet överklagas till migrationsdomstol.

Återvändande

När en sökande fått slutgiltigt avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och därmed
måste lämna Sverige och återvända till sitt hemland eller annat land där hen tas emot.

Överklagande av ett beslut

Avslag på asylansökningar kan överklagas till domstol. Första instansen är någon av
förvaltingsrätterna (migrationsdomstolarna) och andra instansen är Kammarätten
(Migrationsöverdomstolen).
Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa ärenden där det saknas vägledning eller
om det i övrigt finns starka skäl för att pröva ett ärende. Domstolarnas domar omfattas i
regel inte av samma sekretess som Migrationsverkets beslut.

