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Beslut om uppdatering av rutin i anledning av tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Beslut

Regeringen har den 17 mars beslutat föresknfter genom förordningen (2020:127) om tillfäl-
ligt inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet
eller sprids till andra länder. Förordningen, som kompletterar Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage
för personer (kodex om Schengengränsema), utlänningslagen (2005:716) och utlännings-
förordningen (2006:97), trädde i kraft den 19 mars 2020 och gäller till och med den 17 april
2020.

Polismyndigheten beslutar att fastställa uppdaterad mtin enligt bilaga. I rutinen ges vägled-
ning som stöd för tillämpningen av ovan angiven förordning.

Med undantag av 6 kap. Arbetsordning för Polismyndigheten (PM 2019:23) har detta beslut
inte samråtts och delats med samtliga polisregioner och avdelningar.
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Rutin för gränskontroll med anledning av tillfälligt
inreseförbud

Bakgrund
Regeringen har den 17 mars 2020, med anledning av Europeiska rådets och
kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor
till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra
effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Be-
slutet gäller från och med den 19 mars 2020 och till att börja med under 30
dagar.

Regeringen har, med stöd av 30 § lagen (2006:1570) om skydd mot intemat-
ionella hot mot människors hälsa, i förordningen (2020:127) om tillfälligt inre-
seförbud till Sverige beslutat föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud till Sve-
rige för att hindra att det virus som orsakar covid-19förs in i landet eller sprids
till andra länder. Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gräns-
passage för personer (kodex om Schengengränsema), utlänningslagen
(2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

Medlemsstaterna har ställt sig bakom en uppmaning från EU-kommissionen
att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Skälet
till det är coronavimsets snabba spridning inom EU. Coronavimset är en inter-
nationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Regeringen har där-
for beslutat att hörsamma uppmaningen och utfärda ett tillfälligt inreseförbud i
linje med riktlinjerna. Det innebär att regeringen tillfälligt stoppar icke nöd-
vändiga resor till Sverige från länder utanför Europa, för att hindra spridningen
av coronavimset. Svenska medborgare och andra som är bosatta i Sverige
kommer att kunna återvända hem. Även andra personer som har särskilt vik-
tiga skäl att resa till Sverige kommer fortfarande att kuima resa hit.

Rutin i anledning av tillfälligt inreseförbud till Sverige (2020-03-31 j.docx
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Förordningen ger utrymme för undantag för flera kategorier av personer. Re-
geringen har varit tydlig med att exakt vilka avgränsningar som kommer att
göras och hur kategorier kommer att definieras är en fråga som kommer att
behöva avgöras av Polismyndigheten i det enskilda fallet.

Tillämpliga bestämmelser

I artikel 2.14 i kodexen om Schengengränsema definieras ett hot mot folkhäl-
san som en sjukdom med epidemisk potential enligt definitionen i Världshäl-
soorganisationens (WHO) internationella hälsostadga och andra infektions-
sjukdomar eller smittsamma parasitsjukdomar, om de omfattas av skyddsbe-
stämmelser som är tillämpliga på medlemsstaternas medborgare.

Av l kap. 3 § i och bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) följer att svår
akut respiratorisk sjukdom (SÄRS) är en samhällsfarlig sjukdom. Genom
förordningen (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddlagen om allmän-
farliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-
nCoV har regeringen föreskrivit bestämmelserna i smittskyddslagen om såd-
ana allmänfarliga sjukdomar som anges i bilaga l och sådana samhällsfarliga
sjukdomar som anges i bilaga 2 till lagen ska tillämpas på infektion med 2019-
nCoV, som är ett coronavims. De sjukdomar på vilka bestämmelserna om
samhällsfarliga sjukdomar i smittskyddslagen är tillämpliga ska alltid anses
utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa. Detta framgår av 2 § lagen
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Av 3 § förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige följer att en utlän-
ning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz ska
nekas inresa i landet och avvisas.

Första stycket gäller inte för en utlänning vars syfte med inresan är att åter-
vända till sitt hem, om han eller hon
l. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller familjemedlem till en
sådan medborgare,
2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat eller Schweiz, eller
4. har nationell visering i Sverige.
Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt angelägna
behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel
l. hälso- och sjukvårdspersonal,
2. gränsarbetare,
3. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn i
nödvändig utsträckning,
4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
5. personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och
hjälparbetare,
6. passagerare i transit,
7. personer med trängande familj eskäl, och
8. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra huma-
nitära skäl.
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14 § stadgas att avvisning enligt 3 § ska vid tillämpning av utlänningslagen
anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om utlänningen
inte är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, eller
avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlänningen är en EES-
medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare.

Vägledning vid tillämpning av förordningen

Inresekontroller enligt kodexen om Schengengränsema utförs vid gränsöver-
gångsställen bl. a. för att säkerställa att personer kan tillåtas resa in i medlems-
staternas territorium.

Genom huvudregeln i förordningen har regeringen gjort bedömningen att
samtliga utlänningar utgör hot för medlemsstaternas folkhälsa. Av artikel 4 i
kodexen om Schengengränsema fi-amgår att det, i enlighet med de allmärma
principerna i unionsrätten, är en grundläggande rättighet att beslut enligt ko-
dexen fattas på individuell grund.

Inreseförbudet gäller inte svenska medborgare. Det är vidare tillåtet att resa in
i Sverige fi-ån ett land som ingår i EES samt Schweiz. Det är därmed tillåtet att
resa in till Sverige från följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Förenade Kungariket (Storbritannien ), Grekland,
Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Inreseförbudet enligt förordningen gäller således som utgångspunkt för alla
utlänningar som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller
Schweiz. Utlänningar som reser till Sverige från andra stater ska nekas inresa i
landet och avvisas om inte något av förordningens undantag är tillämpliga.
Awisningar enligt förordningen ska vid tillämpning av utlänningslagen anses
motsvara awisningar 8 kap. 2 och 8 §§ samma lag. Därmed har Polismyndig-
heten rätt att använda samma kontroll- och tvångsåtgärder som vid verkstäl-
landet av sådana awisningsbeslut.

Undantag från det tillfälliga inreseförbudet görs för bland annat utlänningar
med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige samt utlänningar som är
medborgare i en annan EES-stat eller medborgare i Schweiz eller som är fa-
miljemedlemmar till en sådan person, eller som har nationell visering i Sve-
rige, förutsatt att syftet med inresan är att kunna återvända till sina hem.

Polismyndighetens gör följande bedömning. EES-medborgare och medborgare
i Schweiz har en ovillkorlig rätt att återvända till den stat i vilken vederbö-
rande är medborgare. En förutsättning för att utlänningen i övriga fall ska
anses återvända till sitt hem är att det finns ett etablerat hem i Sverige, annan

lArtikel 2.11 och 8.1i kodexen om Schengengränsema.
Det följer av utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU att EU-rätten gäller även i förhål-

lande till Storbritannien under den övergångsperiod som löper fram till den 31 december 2020.
Se t.ex. EU-domstolens dom den 14 november 2017 i mål C-165/16, punkt 37.
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EES-stat eller Schweiz och att utlänningen har vistats i detta. Någon minimitid
av vistelsetiden i landet är inget krav för att ett hem ska anses etablerat.

I förordningen görs även undantag från inreseförbudet för utlänningar som ska
utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Som exempel på sådana funktioner
anges särskilt:

l. hälso- och sjukvårdspersonal
2. gränsarbetare
3. personal som transporterar varor och annan transportpersonal i nöd-

vändig utsträckning
4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen
5. personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal

och hjälparbetare

Exemplifieringen i förordningen är inte uttömmande, utan även andra nödvän-
diga funktioner kan komma i fråga. Polismyndigheten tolkar rekvisitet nöd-
vändiga funktioner som ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter,
anläggningar, noder, infrastmkturer och tjänster som är av betydelse för att
upprätthålla viktiga och nödvändiga funktioner.

Kortfattat kan det handla om en verksamhet där störningar i eller bortfall av
verksamheten kan påverka samhället negativt. Det kan även vara en verksam-
het som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris.

Regeringen har den 20 mars 2020, genom förordningen (2020:149) om änd-
ring i förordningen (2010:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet
vid spridning av viss smitta, gjort vissa ändringar för att säkerställa att barn
och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska
kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och gmndskolor
behöver stängas. Samhällsviktig verksamhet i följande 12 samhällssektorer
omfattas av förordningsändringen:

energiförsörj ning

finansiella tjänster

handel och industri

hälso- och sjukvård samt omsorg

information och kommunikation

kommunalteknisk försörjning

livsmedel

militärt försvar

offentlig förvaltning

skydd och säkerhet

socialförsäkringar, samt

•

Jfr MSB: s vägledning för identifiering av saiiihällsviktig verksamhet, jum 2019.
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• transporter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bemyndigas i förord-
ningen att meddela föreskrifter om ytterligare samhällssektorer som ska omfat-
tas av rätten till omsorg.

Polismyndighetens bedömning, i avvaktan på närmare vägledning på unions-
nivå, är att sådana tjänster i verksamhet som enligt förordningen berättigar till
barn- och elevomsorg också ska anses utgöra nödvändiga funktioner i Sverige
om de ska utföras av en utlänning.

l. Hälso- och siukvårdspersonal
Med hälso- och sjukvårdspersonal avses den personal som omfattas av lagen
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i den lagen
l. den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården,
2. personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som

medverkar i hälso- och sjukvård av patienter,
3. den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legi-

timerad yrkesutövare,
4. apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd

och upplysningar,
5. personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplysningar,
6. personal vid lamicentral som förmedlar hjälp eller lämnar råd och upplys-

ningar till vårdsökande,
7. andra gmpper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som ska om-

fattas av lagen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, eller
8. den som i annat fall enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av

derma lag tillhandahåller tjänster inom yrke inom hälso- och sjukvården under
ett tillfälligt besök i Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket.

Vid tillämpningen av första stycket l och 3 jämställs med legitimerad yrkesut-
övare den som enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet.

2. Gränsarbetare

Med gränsarbetare (som också kallas gränsgångare eller gränspendlare) avses
personer som arbetar i ett EU-land, men bor i ett annat och återvänder dit varje
dag eller minst en gång i veckan). Undantaget för gränsarbetare torde inte bli
aktuellt att tillämpa då förordningen inte förbjuder resor inom EES.

3. Personal som transporterar varor och annan transportpersonal i nödvändig
utsträckning
Personal som transporterar varor är sådan personal som utför en nödvändig
funktion i Sverige, oavsett vilka varor det är som transporteras. Med annan
transportpersonal i nödvändig utsträckning bör avses piloter och annan perso-
nål som behövs för transporter av annat än varor. Undantaget omfattar även
av- och påmönstrande sjömän samt yrkeschaufförer vars fordon och last redan
finns i Sverige.
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4. Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716)
De personer som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen är diplomatiska tjänste-
män och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främ-
mande stater samt deras familjer och deras anställda, och främmande staters
kurirer.

5. Personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och
hjälparbetare
En internationell organisation eller mellanfolklig organisation är en organisat-
ion vars verksamhet eller medlemsbas överskrider enskilda nations- och stats-
gränser. En internationell organisation kan antingen vara mellanstatlig eller
icke-statlig. En icke-statlig internationell organisation, även kallad "NGO"
eller non-govemmental organization, kan till sin natur vara antingen kommer-
siell eller ideell.

Regeringen har på sin hemsida listat ett antal internationella organisationer,
vilka bör anses utgöra en sådan organisation vid tillämpning av förordningen.

Med militär personal ska i detta sammanhang förstås personal som tillhör en
av Sverige erkänd stats organiserade krigsmakt.

Med hjälparbetare ska i detta sammanhang förstås personer som utför hjälp-
arbete. Med hjälparbete avses en humanitär biståndsinsats som kan bestå i att
dela ut livsmedel, läkemedel, kläder och andra förnödenheter till civilbefolk-
ningen. Den typ av arbete som bedrivs inom såväl statliga som icke-statliga
hjälporganisationer, t.ex. FN:s flyktingorgan (UNHCR), The United Nations
Children's Fund (UNICEF), United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organisation (UNESCO) och World Food Programme, kan lämna ytter-
ligare ledning i fråga om vad som kan anses utgöra en humanitär biståndsin-
sats.

I förordningen görs även undantag från inreseförbudet för utlänningar som har
särskilt angelägna behov. Som exempel på sådana utlänningar anges särskilt:

6. passagerare i transit
7. personer med trängande familj eskäl
8. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl

Exemplifieringen i förordningen är alltså inte uttömmande, utan även utlän-
ningar som har andra särskilt angelägna behov kan komma i fråga.

6. Passagerare i transit

Polismyndigheten bedömer att begreppet i detta sammanhang tar sikte på pas-
sagerare som byter flyg utan pass- eller tillkontroll, dvs. som bara vistas i
fa-ansitområden på internationella flygplatser.

7. Personer med trängande familieskäl

Polismyndigheten bedömer att det ska röra sig om en akut situation, sjukdom
eller olycksfall i familjen som gör utlänningens närvaro i Sverige absolut
nödvändig. Det kan t.ex. röra sig om närvaro vid förlossning, begravning och
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palliativ vård. Personkretsen ska anses vara ganska omfattande då det pri-
mara bör vara att en anhörig behöver hjälp i en akut och oförutsedd situation.
Den utlänning som då ska bistå den sjuke eller olycksdrabbade personen
torde kunna räknas till familjen även om det rör sig om ett mera avlägset
släktskap eller en modernare familjebildning än den traditionella kämfamil-
j en.

Det kan även röra sig om inställelse till bodelnmgsfÖrrättning, arvskifte samt
inställelse vid domstolsförhandling i allmän domstol och förvaltningsdom-
stol i familj erättsliga angelägenheter.

Polismyndigheten bedömer också att det kan röra sig om medföljare till
svenska medborgare som för ett svenskt företags, en svensk myndighets eller
en internationell organisations (se punkt 5 ovan) räkning arbetar utomlands,
om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare.

8. Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra huma-
nitära skäl

Förordningen påverkar inte rätten till asyl. Utlänningar som gör gällande att de
är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl ska
hanteras enligt gällande regelverk.

Utländska besättningsmäns rätt att tillfälligt lämna sitt fartyg (hamns
huvudort)

Polismyndigheten har med stöd av 6 kap. 3 § utlänningsförordningen beslutat
att utländska besättningsmän tills vidare inte får lämna sitt fartyg utan att un-
derkastas en inresekontroll enligt artikel 8 i kodexen om Schengengränsema.

Krav på dokumentation m.m. vid inresa

Polismyndigheten bedömer att det åligger utlänningen att själv åberopa och
styrka de omständigheter som kan utgöra gmnd för att utlänningen ska omfat-
tas av något av undantagen i 3 § i förordningen. Görs inte detta kommer den
individuella prövningen att begränsas till att konstatera att utlänningen ska
vägras inresa och avvisas enligt huvudregeln.

Prövningen av om en person omfattas av något av förordningens undantag ska
alltid göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Polismyndigheten
anser att det i normalfallet krävs någon form av skriftlig dokumentation for att
utlänning ska kunna undantas från det tillfälliga inreseförbudet. Sådan doku-
mentation kan t.ex. vara kontroll i sådana register som Polismyndigheten har
tillgång till, anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, biljetter, utdrag
från folkbokföringsregistret, samt andra former av bevis och intyg. Kravet på
dokumentation gäller dock inte personer som är i behov av internationellt
skydd eller som har andra humanitära skäl.

5' Noa 75/20, A151.876/2020.
Jfr 6 kap. 4 § utlännmgsförordningen.
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Beslutsfattandet

Formulär
Av 3 § förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige framgår att en ut-
länning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz
ska nekas inresa i landet och avvisas, om inte något undantag i andra eller
tredje stycket samma bestämmelse är tillämpligt.

Förordningens bestämmelse utgör en självständig, och med utlänningslagen
likställd, formell grund för avvisning av en utlänning. Till skillnad mot 8 kap.
2 och 8 §§ utlänningslagen är 3 § förordningen om tillfälligt inreseförbud till
Sverige tvingande.7

Polismyndighetens bedömning är att även om förordningen stadgar att en ut-
länning ska nekas inresa är det inte obligatoriskt att upprätta beslut enligt ko-
dexen om Schengengränsema i denna situation. Det ska därför anses tillräck-
ligt att fatta ett beslut om avvisning enligt förordningen om tillfälligt inrese-
förbud till Sverige på formulär för avvisning enligt utlänningslagen.

Utlänningar som redan har ett verkställbart avlägsnandebeslut
Av 2 § förordningen om tillfälligt iiireseförbud till Sverige framgår att förord-
ningen kompletterar kodexen om Schengengränsema, utlänningslagen och
utläimingsförordningen samt att uttrycken som används i förordningen har
samma betydelse som i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

Om en utlänning som har ett lagata-aftvunnet avlägsnandebeslut på nytt reser
in på nytt i Sverige, kan denne verkställas igen med stöd av samma beslut så
länge som beslutet inte upphört att gälla (MIG 2014:4).

Mot bakgmnd av syftet med förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sve-
rige, att förordningen är tänkt att komplettera befintlig utlänningslagstiftning,
att det saknas vägledning i hur förordningen är tänkt att tillämpas i sådana si-
tuationer och med beaktande av de tillämpningssvårigheter som uppstår om
förordningen skulle tillämpas enligt sin ordalydelse är Polismyndighetens be-
dömning att det inte ska fattas något nytt awisningsbeslut för en utlänning
som har ett verkställbart avlägsnandebeslut, utan att det befintliga avlägsnan-
debeslutet ska verkställas på sedvanligt sätt.

Återkallelse av viseringar
Mot bakgrund av inreseförbudets tillfälliga karaktär är Polismyndighetens be-
dömning att giltiga viseringar inte bör återkallas i samband med beslut om
avvisning.

Transportörers kontroll- och ersättningsskyldighet enligt
utlänningslagen

Kontrollskyldigheten innebär att transportören ska kontrollera att utlänningen,
som transportören transporterar till Sverige direkt från en stat som inte om-
fattas av Schengenkonventionen, vsn.ehar pass och de tillstånd som krävs för

7 Se prop. 2014/15:32 s. 17 f.
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inresa i landet. Transportören ska, om det inte är obehövligt, på grund av resul-
tåtet av kontrollen av pass och tillstånd för att resa in i landet, även konti-ollera
att utlänningen har medel för sin hemresa. (9 kap. 3 § utlänningslagen)

Genom förordningen om tillfälligt inreseförbud förskjuts kontrollskyldigheten
avseende pass, utöver gmndläggande kontroll av handlingens äkthet, primärt
till att avse fi-ågan om medborgarskap. För utlänningar som åberopar omstän-
digheter till stöd för något av förordningens undantag som inkluderar innehav
av tillstånd behöver prövningen avse även detta.

Om transportören inte fullgjort kontrollskyldigheten är huvudregeln att den
myndighet som ska verkställa awisningen ska ta ut en särskild avgift fi-ån
transportören (19 kap. 5-7 §§ utlänningslagen).

Av 19 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen framgår att transportören dock
inte ska betala någon särskild avgift, om transportören visar sig ha haft skälig
anledning att anta att utlänningen hade rätt att resa in i Sverige, eller det
fi'amstar som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Om en utlänning som har kommit till Sverige med ett fartyg eller luftfartyg
direkt från en stat som inte omfattas av Schengenkonventionen avvisas där-
for att utlänningen saknar pass eller de tillstånd som krävs för att resa in i
landet eller medel for hemresan, är transportören enligt 19 kap. 2 § utlän-
ningslagen skyldig att ersätta staten för kostnaden för utlänningens resa från
Sverige samt eventuella kostnader for bevakningspersonal som behöver följa
med och uppehälle här innan avvisningen kan verkställas, om dröjsmålet
beror på transportören.

Transportören ska enligt andra stycket samma bestämmelse helt eller delvis
befrias från sin ersättningsskyldighet om transportören visar sig ha haft skä-
lig anledning att anta att utlänningen hade rätt att resa in i Sverige eller det
med hänsyn till kostnadens storlek eller av andra skäl framstår som uppen-
bart oskäligt att kräva ersättning för kostnaden.

Polismyndigheten bör tills vidare avstå från att ta ut ersättning och särskild
avgift om det inte är uppenbart att transportören inte försökt att fullgöra sin
kontrollskyldighet.

Denna rutin kommer att uppdateras och vidareutvecklas fortlöpande.


