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Migrationsverket välkomnar förslaget eftersom Sverige genom denna 

komplettering fullgör de krav som bland annat terrorismdirektivet och 

tilläggsprotokollet till terrorismkonventionen ställer.  

 

Som remissinstans vill Migrationsverket även tillföra verkets perspektiv i 

frågan.  

 

Samtliga gärningar som kan utgöra brott enligt terroristbrottslagen (TBL), 

som ska träda ikraft den 1 juli 2022, ska omfattas av tillämpningsområdet 

för lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar (Nya LSU) som ska träda 

ikraft samtidigt. Det innebär att allt handlande som kan utgöra terroristbrott, 

även deltagande i terroristorganisation, ska kunna läggas till grund för 

utvisning. Deltagande i terroristorganisation innebär därmed bara att 

ytterligare ett brott kopplat till terrorism blir straffbart och kan därmed 

också utgöra grund för utvisning efter ansökan från Säkerhetspolisen.  

 

Terroristbrott kan också leda till uteslutande från status som flykting eller 

alternativt skyddsbehövande (4:2 b första stycket 1 och 3 samt 4:2 c första 

stycket 1 utlänningslagen (2005:716)). Detta ska redan idag bedömas enligt 

internationella standarder och med beaktande av EUD:s praxis. Deltagande 

torde därför redan nu med stöd av rättsfallet Commissaire Général Aux 

Réfugiés et Aux Apatrides v. Mostafa Lounani (C.J.E.U.), kunna leda till 

uteslutande (givet att villkoren är uppfyllda). Att det straffbara området i 

Sverige utvidgas torde därför inte spela någon roll.  
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Sammantaget innebär en utvidgning av terroristbrottslagen med brottet 

deltagande troligen inte att Migrationsverkets verksamhet påverkas i  

nämnvärd omfattning. Möjligtvis kommer några fler även kunna vägras 

uppehållstillstånd. Fler personer skulle också kunna utvisas pga. brott om de 

i allmän domstol döms för det nya brottet. 

 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter 

föredragning av verksjuristen Helene Hedebris. I den slutliga 

handläggningen har även rättschefen Carl Bexelius deltagit. 

 

 

 

Mikael Ribbenvik 

 


