Socialförsäkringsutskottets betänkande
2005/06:SfU18

Rättelse i utlänningslagen
Sammanfattning
I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen med ändring av sitt beslut
den 30 maj 2006 antar den av utskottet föreslagna lydelsen av 8 kap. 1 §
utlänningslagen. Därmed anpassas lydelsen till en tidigare gjord ändring av
paragrafen, som trätt i kraft den 30 april 2006.

1

2005/06:SfU18

Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Rättelse i utlänningslagen
Riksdagen ändrar beslutet den 30 maj 2006 (rskr. 2005/06:300) såvitt gäller lagen om ändring i utlänningslagen (2005:716) och beslutar att 8 kap.
1 § utlänningslagen skall ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga.
Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 31 maj 2006
På socialförsäkringsutskottets vägnar

Tomas Eneroth

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tomas Eneroth (s), Sven Brus
(kd), Anita Jönsson (s), Per Westerberg (m), Linnéa Darell (fp), Mariann
Ytterberg (s), Ulla Hoffmann (v), Lennart Klockare (s), Kerstin Kristiansson Karlstedt (s), Solveig Hellquist (fp), Anna Lilliehöök (m), Yilmaz
Kerimo (s), Mona Jönsson (mp), Kurt Kvarnström (s) och Anita Sidén (m).
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Utskottets överväganden
Riksdagen ändrade i enlighet med förslag i betänkande 2005/06:SfU9
Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom
EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning bl.a. 8 kap.
1 § utlänningslagen (2005:716) med ikraftträdande den 30 april 2006 (rskr.
2005/06:191, SFS 2006:219).
I enlighet med förslag i betänkande 2005/06:JuU38 Schweiz associering
till Schengenregelverket, m.m. antog riksdagen den 30 maj 2006 (rskr.
2005/06:300) lag om ändring i utlänningslagen. Genom beslutet ges bl.a.
8 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ändrad lydelse med ikraftträdande
den dag regeringen bestämmer. I lagändringen har emellertid den ändring i
utlänningslagen som trädde i kraft den 30 april 2006 inte beaktats.
Med utnyttjande av sin initiativrätt enligt 3 kap. 7 § riksdagsordningen
föreslår utskottet därför att riksdagen ändrar sitt beslut den 30 maj 2006 så
att 8 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ges den av utskottet i bilaga föreslagna lydelsen.
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BILAGA

Utskottets lagförslag
Förslag till lydelse av 8 kap. 1 § utlänningslagen
(2005:716)
Lydelse enligt riksdagens beslut
(rskr. 2005/06:300)

Utskottets förslag

8 kap.
1§
En utlänning får avvisas
1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa eller vistelse i Sverige,
2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller något annat
tillstånd som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,
3. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att han
eller hon tänker besöka något annat nordiskt land men saknar det tillstånd
som krävs för inresa där,
4. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda uppgifter,
medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa
in i Sverige eller medvetet förtiger någon omständighet som är av betydelse för den rätten,
5. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i
artikel 5 i Schengenkonventionen, eller
6. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en stat som ingår i
Europeiska unionen eller från Island, Norge eller Schweiz och förhållandena är sådana som avses i 7 kap. 6 § eller beslutet om avvisning eller
utvisning har grundats på att utlänningen inte har följt gällande bestämmelser om en utlännings inresa eller vistelse i den staten.
En EES-medborgare får inte avvisas enligt första stycket 1, om
han eller hon på annat sätt än genom innehav av pass kan styrka sin
identitet. Detsamma skall gälla en
EES-medborgares
familjemedlem
som inte själv är EES-medborgare.
En EES-medborgare och hans eller hennes familjemedlem får inte
avvisas enbart på den grunden att
han eller hon inte uppfyller vad
som sägs i artikel 5.1 c i Schengenkonventionen i fråga om tillräckliga
medel för uppehälle.
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Elanders Gotab, Stockholm 2006

