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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i utlänningslagen (2005:716) 

Utfärdad den 2 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 14 §, 8 kap. 1 § och 16 kap. 

8 § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

14 §2    Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring, 

resedokument eller ställning som varaktigt bosatt och Säkerhetspolisen har 

ansökt om att utlänningen ska utvisas enligt lagen (2022:700) om särskild 

kontroll av vissa utlänningar, ska ansökningarna handläggas tillsammans 

enligt den lagen. 

En ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller 

ställning som varaktigt bosatt av en utlänning som är utvisad enligt lagen 

om särskild kontroll av vissa utlänningar eller har meddelats motsvarande 

beslut enligt äldre lag och befinner sig i Sverige, ska handläggas enligt den 

lagen. 

8 kap. 

1 §3    I detta kapitel finns bestämmelser om avvisning och utvisning. 

Bestämmelser om utvisning på grund av brott finns i 8 a kap. 

Bestämmelser om utvisning på grund av befarad brottslighet enligt 

terroristbrottslagen (2022:666) och av hänsyn till Sveriges säkerhet finns i 

lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar. 

16 kap. 

8 §4    Om det under handläggningen av ett mål i en migrationsdomstol 

framkommer att det rör sig om ett säkerhetsärende enligt denna lag eller ett 

ärende som ska handläggas enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av 

vissa utlänningar, ska domstolen undanröja det överklagade beslutet och 

överlämna målet till Migrationsverket för handläggning. 

Om det under handläggningen i Migrationsöverdomstolen framkommer 

att det rör sig om ett säkerhetsärende enligt denna lag eller ett ärende som 

ska handläggas enligt lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar, ska 

Migrationsöverdomstolen undanröja migrationsdomstolens och Migrations-

verkets beslut och överlämna målet till Migrationsverket för handläggning. 

1 Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323. 
2 Senaste lydelse 2014:198. 
3 Senaste lydelse 2014:198. 
4 Senaste lydelse 2009:1542. 
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

ANDERS YGEMAN 

Linda Rantén 

(Justitiedepartementet) 
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