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Rättslig styrning 
  

        INSTRUKTION 
            2010-04-01 

 RCI 05/2010 

  

Rättschefens rättsliga ställningstagande 
 
angående 
 
 
situationen på Gazaremsan och frågan om 
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen 
 
 
1 Sammanfattning 
 
Med hänsyn till det instabila säkerhetsläget och den synnerligen dåliga 
humanitära situationen på Gazaremsan, som är utsatt för blockad och 
isolering, får det för närvarande i regel anses stötande ur ett humanitärt 
perspektiv att återsända barn dit. Förhållandena är så särpräglade att det 
torde finnas goda förutsättningar att i asylärenden som rör barn - och där de 
åberopade asylskälen inte är tillräckliga - efter en sammantagen bedömning, 
bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter 
enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen. 
 
Även i ärenden där svår sjukdom åberopas – även om sjukdomstillståndet 
inte ensamt utgör grund för uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § 
utlänningslagen – bör mot angivna bakgrund särskild försiktighet iakttas  
vid den samlade bedömningen av om synnerligen ömmande omständigheter 
föreligger. 
 
Behovet av skydd enligt 4 kap. 1 – 2 a §§ utlänningslagen, liksom andra 
huvudgrunder för uppehållstillstånd, ska noggrant prövas innan frågan om 
tillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter 
prövas. 
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2. Bakgrund och frågeställning 
 
Omfattande rapportering beskriver att civilbefolkningen på Gazaremsan 
lider stora umbäranden. Det finns således anledning att närmare belysa 
förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd med stöd av 
bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen rörande synnerligen ömmande 
omständigheter till följd av den rådande allmänna situationen där. Detta 
ställningstagande avser att ge vägledning i dessa frågor och belysa de 
omständigheter som bör föranleda särskild försiktighet vid frågan om en 
eventuell avvisning eller utvisning till Gazaremsan. 
 
 
3. Gällande rätt m.m. 
 
3.1 Utlänningslagens bestämmelse 
 
Av 5 kap. 6 § utlänningslagen framgår att om uppehållstillstånd inte kan ges 
på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad 
bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen 
ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid 
bedömningen ska särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till 
Sverige och situation i hemlandet. Barn får enligt andra stycket beviljas 
uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som 
kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska 
beviljas vuxna personer. 
 
3.2 Uttalanden i förarbetena och praxis 
 
Allmänna överväganden 
 
Tillståndsgrunden synnerligen ömmande omständigheter är av 
undantagskaraktär och bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Det ska vara 
fråga om situationer som inte omfattas av någon av huvudgrunderna för 
uppehållstillstånd. Vid bedömningen av om det föreligger synnerligen 
ömmande omständigheter ska de olika omständigheter som finns vägas 
samman. Det krävs att omständigheterna är sådana att utlänningens 
sammanvägda situation framstår som synnerligen ömmande (jfr MIG 
2007:15 och MIG 2007:33 I + II). 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3 (10)

 
Hälsotillstånd 

Ohälsa kan ensamt vara tillräckligt för att bevilja uppehållstillstånd. I 
förarbetena till bestämmelsen anförs beträffande detta bl.a. följande. 
Begreppet hälsotillstånd tillåter beaktande av hela hälsoskalan - graden av 
friskhet eller sjukdom samt funktionsförmågan. Eftersom det är en samlad 
bedömning som ska göras i det enskilda fallet, går det inte att isolerat 
fastlägga när ett visst hälsotillstånd ska leda till uppehållstillstånd. Ett skäl 
för uppehållstillstånd kan vara att utlänningen har en livshotande fysisk eller 
psykiskt sjukdom eller lider av ett synnerligen allvarligt funktionshinder. 
Det ska då beaktas om det är rimligt att vården ges i Sverige. För det första 
måste det vägas in om vård över huvud taget kan ges i Sverige i det enskilda 
fallet. Vården måste också förväntas leda till en påtaglig och varaktig 
förbättring av utlänningens hälsotillstånd, alternativt vara livsnödvändig. 
För att det ska vara rimligt att Sverige ska erbjuda vård i det enskilda fallet 
måste även vägas in om utlänningen kan få adekvat vård i hemlandet eller 
annat land som utlänningen kan sändas till. Även om Sverige i ett enskilt 
fall skulle kunna erbjuda en betydligt bättre vård än vad som kan ges i 
utlänningens hemland, är det ofrånkomligt att de sammantagna ekonomiska 
konsekvenserna för Sverige måste beaktas vid den samlade bedömningen 
(prop. 2004/05:170 s. 190 och 280). 
 
Avseende praxis rörande uppehållstillstånd till följd av hälsotillstånd, se 
bl.a. MIG 2007:15 och MIG 2007:43 (angående kravet på medicinsk 
dokumentation) samt MIG 2007:48 I+II (rörande om vård och mediciner 
finns att tillgå i hemlandet). 
 
Anpassning till Sverige 
 
Enligt förarbetena ska det vara fråga om en anpassning till svenska 
förhållanden under en avsevärd laglig vistelsetid. Vid bedömningen av vad 
som är avsevärd vistelsetid måste hänsyn tas till om barn berörs av 
prövningen. Det väsentliga är vilken anknytning vederbörande har fått till 
Sverige. Tiden för vistelsen kan inte ensamt vara avgörande för 
tillståndsprövningen (a. prop. s. 280). 
 
I MIG 2008:3 bedömde MiÖD att vistelsetiden i Sverige var alltför kort för 
att en familj med underåriga barn skulle kunna beviljas uppehållstillstånd 
enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen. Den tid som beaktas är den under vilken 
sökandena vistats i Sverige i samband med den aktuella ansökan (augusti 
2006 – januari 2008).  Den tid en sökande kan ha vistats i Sverige i samband 
med en tidigare ansökan kan inte beaktas. (Angående vistelsetid, se även 
bl.a. MIG 2007:15 samt MIG 2007:43.) 
 
MiÖD har i dom i mål nr. UM 4230-09 tagit upp frågan om beviskrav när 
det gäller sökandens anpassning till Sverige. Enligt MiÖ har sökanden själv 
att visa att det föreligger omständigheter, vad hans eller hennes anpassning 
till Sverige beträffar, som utgör skäl för uppehållstillstånd.   
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Situationen i hemlandet 
 
Vid bedömningen enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen ska hänsyn även tas till 
utlänningens situation i hemlandet. Härmed avses bl.a. vederbörandes 
anknytning till detta land, t.ex. familjemedlemmar som finns kvar där och 
den tid personen har levt där. Vidare torde avses förhållanden som - utan att 
vara skyddsgrundande (se vidare nedan) - gör att en avvisning till hemlandet 
framstår som olämplig vid en samlad bedömning av utlänningens personliga 
situation. Dit hör även praktiska verkställighetshinder som inte är av 
tillfällig natur (se vidare nedan), social utstötning, traumatisering till följd 
av tortyr eller liknande svåra upplevelser i hemlandet eller till följd av 
människohandel (jfr a. prop. s. 280, se även Gerhard Wikrén och Håkan 
Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, åttonde upplagan, s. 203 f. 
samt även MIG 2009:9). 

I MIG 2009:31 uttalade MiÖD bl.a. följande. Hur bedömningen avseende 
situationen i hemlandet ska göras har inte berörts närmare i förarbetena.  

Det som anges är att vissa andra omständigheter av humanitär karaktär kan 
beaktas vid den samlade bedömningen, exempelvis om utlänningen riskerar 
social utstötning vid ett återvändande till hemlandet, är traumatiserad till 
följd av tortyr eller liknande svåra upplevelser i hemlandet eller till följd av 
människohandel. Andra skäl kan vara kön eller sexuell läggning och 
humanitära skäl som gäller någon annan än sökanden (prop. 2004/05:170   
s. 192). Situationer kan också uppstå där den allmänna situationen i ett land, 
utan att det är fråga om krig eller inbördeskrig, är sådan att det skulle te sig 
stötande att skicka någon tillbaka dit även om vederbörande inte är att 
betrakta som flykting eller skyddsbehövande (jfr UN 344-97). 

MiÖD har i dom i mål nr. UM 4230-09 uttalat bl.a. följande vad gäller 
beviskravet avseende utlänningens situation i hemlandet.  
”Migrationsöverdomstolen gör bedömningen att det inte kan ställas lägre 
krav på bevisningen eller sökandens berättelse beträffande förhållandena i 
hemlandet vid prövningen av om det föreligger synnerligen ömmande 
omständigheter än vid prövningen av en sökandes skyddsbehov.  Den 
sökande behöver, liksom när skyddsbehov åberopas, göra sannolikt att det 
föreligger en risk för social utstötning eller andra svårigheter vid ett 
återvändande till han eller hennes hemland. När det gäller de 
omständigheter som påstås medföra en risk eller svårigheter efter 
hemkomsten får sökandens berättelse, i den mån bevisningen om detta 
brister, godtas om den framstår som trovärdig och sannolik. Med 
utgångspunkt också i vad som övrigt har kommit fram om situationen i 
sökandens hemland får därefter en bedömning göras av om det finns en 
sannolik framtida risk för de påstådda svårigheterna ska uppstå och det 
därmed vid en samlad bedömning kan anses föreligga sådana ömmande 
omständigheter att uppehållstillstånd bör beviljas.” 
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Gränsdragningen mellan skyddsbehov och synnerligen ömmande 
omständigheter 

I förarbetena till utlänningslagen betonade regeringen starkt betydelsen       
av att frågor om behov av asyl eller skydd i övrigt liksom andra 
huvudgrunder för uppehållstillstånd noggrant prövas innan frågan om 
tillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter 
eventuellt prövas. 

Det går inte att generellt uttömmande särskilja vilka situationer i gräns-
området mellan skyddsbehov och synnerligen ömmande omständigheter 
som är att hänföra till den ena eller den andra grunden. I det enskilda fallet 
kan också de båda grunderna för uppehållstillstånd reellt hänga samman. 
Exempelvis kan förföljelse eller trakasserier leda till fysiska skador eller 
traumatisering, oavsett om detta är att beteckna som ett sjukdomstillstånd, 
ett funktionshinder eller ett personligt lidande, vilket vid en sammanvägning 
kan utgöra grund för uppehållstillstånd. Detta kan dock enbart komma i 
fråga vid sådana fall av svårt traumatiserande upplevelser eller social 
utstötning som antingen inte är av tillräcklig tyngd för att asyl eller 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt ska kunna beviljas, eller 
som faller utanför tillämpningsområdet för flyktingbestämmelsen eller för 
bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt (prop. 2004/05:170 s. 176 f. 
och 192). 

MiÖD har i flera avgöranden understrukit att skyddsgrunder och övriga 
grunder ska hållas åtskilda vid en bedömning av om en utlänning ska 
beviljas uppehållstillstånd (se bl.a. MIG 2007:33 I och II). 
 
Barn 

I förarbetena till bestämmelsens andra stycke avseende barn uttalar 
regeringen bl.a. följande. Omständigheterna i ett barns ärende behöver inte 
ha samma allvar och tyngd som krävs för att vuxna personer ska kunna få 
uppehållstillstånd. Bestämmelsen innebär t.ex. att när det gäller sjukdom 
behöver det inte vara fråga om en livshotande sjukdom för att 
uppehållstillstånd ska kunna beviljas ett barn med vårdbehov. Faktorer som 
barnets framtida utveckling och livskvalitet ska här vägas in liksom 
vårdmöjligheterna i hemlandet och de ekonomiska åtaganden som kan bli 
följden om ett uppehållstillstånd beviljas. Det är naturligt att ett barn i 
många avseenden snabbare anpassar sig till nya förhållanden, men ett barns 
anpassning till svenska förhållanden kan inte ensamt tillmätas avgörande 
betydelse. En samlad bedömning måste alltid göras. Vid denna bedömning 
kan dock styrkan i de sammantagna skälen vara något lägre för att 
uppehållstillstånd ska kunna beviljas ett barn än för vuxna (a. prop. s. 281, 
se även MIG 2007:33 II samt MIG 2009:8). 
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När det gäller barn ska även 1 kap. 10 § utlänningslagen beaktas. Enligt 
bestämmelsen ska i fall som rör ett barn särskilt beaktas vad hänsynen till 
barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. 
Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 1 § andra stycket andra meningen i 1989 års 
utlänningslag (1989:529) och har sin bakgrund i artikel 3 i FN-konventionen 
om barnets rättigheter. I förarbetena till bestämmelsen anförs bl.a. att de 
humanitära skälen bör kunna vara av något mindre allvar och tyngd för att 
uppehållstillstånd ska beviljas när barn berörs. Prövningen av barnets bästa 
kan dock inte i förhållande till utlänningslagstiftningen ges en så 
långtgående innebörd att det nästan blir till ett eget kriterium för 
uppehållstillstånd att vara barn. En inställning som innebär att barn 
regelmässigt anses ha det bäst i Sverige oavsett språklig, kulturell och 
nationell bakgrund och tillhörighet, strider mot det synsätt som 
barnkonventionen ger uttryck för (se prop. 1996/97:25 s. 247 f.). 

Avgörande blir i vilken grad barnet kan antas få bestående skada i sin 
psykosociala utveckling av att flytta tillbaka till hemlandet. Vid denna 
bedömning bör beaktas faktorer som barnets psykiska hälsotillstånd, i  
vilken grad återvändandet i sig skulle skada barnets utveckling,   
upplevelser i hemlandet och vistelsetiden i Sverige (jfr MIG 2008:33). 

Verkställighetshinder 
 
Av förarbetena till 5 kap. 6 § utlänningslagen (a. prop. s. 192 f.) framgår att 
verkställighetshinder kan beaktas vid den samlade bedömningen av om 
synnerligen ömmande omständigheter föreligger. Det är den enskilde som 
har att visa att förutsättningarna för uppehållstillstånd är uppfyllda (jfr MIG 
2006:1).  
 
MIG 2008:38 berör bl.a. frågan om verkställighetshinder vid prövning enligt 
5 kap. 6 § utlänningslagen. MiÖD konstaterade i det aktuella målet att det 
inte var visat att det fanns något konkret verkställighetshinder som skulle 
kunna beaktas vid den samlade bedömningen av om synnerligen ömmande 
omständigheter förelåg. 
 
 
3.3 Tidigare rättsliga ställningstaganden rörande Gaza 
 
I rättsligt ställningstagande den 30 september 2009 (RCI 03/2009 ) 
angående praktiska verkställighetshinder konstaterades bl.a. följande. En 
verkställighet till Gaza kan visserligen vara förenad med olägenheter för den 
enskilde, men ett återvändande är praktiskt möjligt. Det förväntas av en 
person som har sökt asyl och sedan fått ett utvisningsbeslut att han eller hon 
respekterar detta och självmant lämnar landet (jfr MIG 2007:9 och MIG 
2007:46). Den enskilde har därvid möjlighet till samråd, hjälp och bistånd 
från Migrationsverket. Då ett självmant återvändande till Gaza är möjligt, 
föreligger det inte något tillfälligt verkställighetshinder i utlänningslagens 
mening vid en prövning av grundärenden. 
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I rättsligt ställningstagande den 15 mars 2010 (RCI 04/2010) angående 
situationen på Gazaremsan och möjligheterna till myndighetsskydd 
konstaterades bl.a. följande. Förhållandena på Gazaremsan går inte utöver 
vad som utgör inre oroligheter eller sporadiska eller isolerade 
våldshandlingar. Situationen i området bedöms följaktligen inte vara sådan 
att där kan anses råda en inre väpnad konflikt. Det råder dock svåra 
motsättningar på Gazaremsan. Rättssystemet värnar inte opartiskt 
befolkningens grundläggande mänskliga rättigheter. Personer med hemvist 
på Gazaremsan, som ansöker om skydd, kan i normalfallet inte hänvisas till 
myndigheternas skydd där. Det kan dock inte uteslutas att det i 
undantagsfall kan finnas möjligheter för enskilda med koppling till Hamas 
att erhålla sådant skydd. 
 
4. Situationen på Gazaremsan 
 
Av Migrationsverkets Landprofil – palestinska områdena, den 11 november 
2009 (Lifosdokument 21882) och dagsaktuell rapportering från andra öppet 
tillgängliga källor (UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs/OCHA, World Health Organization/WHO, The Independent 
Commission for Human Rights – Palestine, Palestinian Centre for Human 
Rights/PCHR, Ma’an News Agency, Haaretz Daily Newspaper Israel och 
Israel Defense Forces) framgår bl.a. följande. 
 
Gazaremsan, som redan tidigare varit hårt drabbad av avstängningspolitik, 
är sedan knappt tre år av Hamasstyre i princip isolerad från omvärlden. En 
stor andel av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd. FN:s 
säkerhetsråds resolution 1860 avseende Gazaremsan har ännu inte 
genomförts. Ett drygt år efter den israeliska militäroffensiven Operation 
Cast Lead (årsskiftet 2008/2009) fortsätter Israel (och Egypten) att 
kontrollera alla Gazaremsans gränser mycket strikt. Detta innebär bl.a. 
svårigheter med vatten-, mat-, medicin- och elförsörjning samt hinder för 
införsel av material för återuppbyggnad. Även persontrafiken hålls fortsatt 
mycket begränsad både vid Erez gränsövergång till Israel i norr och Rafah 
gränsövergång till Egypten i söder. Rafah har varit officiellt stängd sedan 
juni 2007, även om undantag förekommer: Gränsen hölls t.ex. öppen 
perioden 1 till 5 mars 2010 vilket innebar att totalt 5280 palestinier – 
humanitära fall, studenter inskrivna vid universitet utomlands, affärsmän 
samt andra personer med viseringar till tredje land - tilläts lämna Gaza den 
vägen medan 819 tilläts resa in. Siffrorna bör jämföras med ett genomsnitt 
om 650 passerande i varje riktning varje dag under gränspassagens officiella 
öppethållande de första månaderna år 2006 (OCHA, 18 mars 2010, 
”Protection of Civilians, 10-16 March 2010” / http://www.ochaopt.org/).   
 
 
Säkerhetsläget är fortsatt instabilt. Raketbeskjutning från palestinska 
militanta mot Israel fortsätter, bl.a. renderande i ett civilt dödsoffer i 
Ashkelonområdet den 18 mars (utländsk gästarbetare), medförande 
lågintensiva israeliska svarsoperationer, f.n. pågående (24 mars).  
 

http://www.ochaopt.org/
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Enligt FN:s koordinator för humanitära insatser har tio palestinier, varav  
minst fyra civila, dödats och nitton andra, varav minst nio civila, skadats i 
stridsrelaterade israelisk-palestinska incidenter på Gazaremsan under 
perioden den 1 januari till den 16 mars 2010; ett genomsnitt om två dödade 
och fyra skadade 1 januari till 9 mars 2010. I statistiken över palestinska 
offer tiden efter Operation Cast Lead ingår även totalt 75 dödade och 139 
skadade palestinier i samband med diverse incidenter i de många tunnlar för 
smuggling under den egyptisk-palestinska gränsen som tillkommit pga. 
isoleringen (OCHA, ”Protection of Civilians, 17 – 23 February…”, ” 
…3 – 9 March…” och ”…10-16 March 2010” av 25 februari, 11 resp. 
18 mars 2010). 
 
Parallellt tenderar interna palestinska säkerhetsincidenter med skottväxling 
mellan olika aktörer på Gazaremsan och s.k. improviserade exploderande 
anordningar m.m. f.n. att öka. Vecka 10-11 krävdes nya dödsoffer och 
skadade genom bl.a. en familjekonflikt nordost om Rafah, strider mellan 
palestinska fraktioner i Jabalya, ett bombattentat mot en polisstation i Gaza 
City samt bortförande och tortyr av en man i Gaza City (OCHA, 18 mars, 
och PCHR, 16 mars 2010, ”Armed Clashes in Jabalya and Explosion in 
Police Station in Gaza City” / http://www.pchrgaza.org/ , Field Updates).    
 
Alla civila palestinier drabbas i hög grad av ovan beskrivna situation. Det 
finns dock anledning att särskilt lyfta fram barnen som en av de mest utsatta 
kategorierna. 55 barn dödades bara i uppgörelsen mellan Hamas och  
al-Fatah i Gaza i juni 2007. Långt fler dödas också årligen till följd av slarv 
med vapenhantering. Cirka 56 procent av de cirka 1,4 miljoner invånarna i 
Gaza är barn, vars tillvaro i övrigt präglas av utbredd fattigdom och 
avsaknad av framtidsutsikter. Redan före den israeliska 
treveckorsoffensiven 2008/2009, där cirka 300 barn dödades och 1700 
skadades samt familjemedlemmar gick förlorade, förklarade svenska Rädda 
Barnen Gaza som utarmat och plågat katastrofområde. Efteråt hade också 
tusentals barns hem och skolor bombats sönder. Kombinationen av 
ovannämnda faktorer innebär samtidigt att barn och ungdomar blir en 
tacksam rekryteringsbas för extremism. 
 
Av en ny WHO-rapport avseende Gaza framgår bl.a. följande. ”Vård inom 
många specialistområden, t.ex. komplicerad hjärtkirurgi och vissa typer av 
cancer, är inte tillgängligt på Gazaremsan och patienterna hänvisas därför 
till vård på sjukhus utanför Gazaremsan. Många patienter har fått avslag på 
sina ansökningar om utresetillstånd eller så har dessa försenats av de 
israeliska myndigheterna vilket har lett till att de har missat sina tider.  
Några har dött under tiden de har väntat på att remitteras --- Hälso- och 
sjukvårdspersonal på Gazaremsan har skurits av från omvärlden och sedan 
år 2000 har endast ett fåtal läkare, sjuksköterskor och tekniker kunnat lämna 
området för utbildning för att kunna uppdatera sina klinikers kunskap eller 
för att lära sig den nya medicinska teknologin. Detta undergräver allvarligt 
deras möjligheter att tillhandahålla kvalitativ hälsovård.  
 
 

http://www.pchrgaza.org/
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Ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem kan inte upprätthållas under 
isolering från omvärlden. -- - Den ökande arbetslösheten (41.5 % av de 
arbetsföra på Gazaremsan under det första kvartalet 2009) och fattigdomen 
(i maj 2008 levde 70 % av familjerna på en inkomst under en dollar om 
dagen per person) kommer sannolikt att ha en negativ effekt på 
befolkningens fysiska och psykiska hälsa. --- Dricksvattnet har en ökad 
salthalt och höga nivåer av nitrater p.g.av låg grundvattennivå och intrång 
av saltvatten. Det finns därför en  
stor oro för riskerna med att dricka vattnet, särskilt vad gäller barn med 
anledning av att de är mest känsliga för höga halter av nitrater.” WHO, 
2010-01-20, ”Gaza Health Fact Sheet”, Lifosdokument 22429).  
 
 
5. Rättschefens bedömning 
 
Vid bedömningen av om det föreligger synnerligen ömmande 
omständigheter ska alltid alla de olika omständigheter som finns i ärendet 
vägas samman. Det krävs för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas att 
omständigheterna är sådana att den sökandes sammanvägda situation 
framstår som synnerligen ömmande. Sökandens hälsotillstånd ska härvid 
särskilt beaktas. 
 
Även situationen i hemlandet ska särskilt beaktas. Av uttalanden i praxis 
framgår bl.a. att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen kan 
beviljas vid situationer där den allmänna situationen för den enskilde i ett 
land - utan att det är fråga om krig eller inbördeskrig - är sådan att det skulle 
te sig stötande och klart olämpligt att återsända honom eller henne till 
hemlandet även om vederbörande inte är att betrakta som flykting  
eller annan skyddsbehövande. Svårigheter att verkställa ett eventuellt  
avvisnings- eller utvisningsbeslut ska beaktas vid den samlade  
bedömningen av om synnerligen ömmande omständigheter råder.  
 
Såsom tidigare redogjorts för behöver, vid prövningen av frågan om 
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen, omständigheterna i ett 
barns ärende inte ha samma allvar och tyngd som krävs för att vuxna 
personer ska kunna få uppehållstillstånd. Faktorer som barnets framtida 
utveckling och livskvalitet ska vägas in. Avgörande blir i vilken grad barnet 
kan antas få bestående skada i sin psykosociala utveckling av att flytta 
tillbaka till hemlandet. 
 
Av den ovan redovisade landinformationen framgår att den allmänna 
humanitära situationen på Gazaremsan är synnerligen dålig. 
Civilbefolkningen där får anses lida stora umbäranden. Säkerhetsläget är 
instabilt och inskränkningarna av mänskliga rättigheter och internationell 
humanitär rätt är åtskilliga. Stridshandlingar i området förekommer. 
Situationen präglas av brist på mat och vatten, sporadisk elförsörjning och 
trasiga avlopp. Barn är särskilt utsatta.  
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Barnens tillvaro präglas av ett instabilt säkerhetsläge, utbredd fattigdom och 
avsaknad av framtidsutsikter. Möjligheten till skolgång och tillgången till 
vård m.m. är i många fall begränsad. Därtill kommer att blockaden och 
isoleringen av Gazaremsan, som utgörs  av en mycket begränsad yta, 
drabbar civilbefolkningen hårt.  
 
Med hänsyn till det instabila säkerhetsläget och den synnerligen dåliga 
humanitära situationen på Gazaremsan – särskilt rörande barn – får det för 
närvarande anses stötande ur ett humanitärt perspektiv att återsända barn dit. 
I sammanhanget beaktas även de praktiska svårigheter och den olägenhet 
som en verkställighet till Gazaremsan trots allt är förenad med. Det torde 
således finnas goda förutsättningar att i asylärenden som rör barn - och där 
de åberopade asylskälen inte är tillräckliga - efter en sammantagen 
bedömning, bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen. 
 
Även i ärenden där svår sjukdom åberopas – även om sjukdomstillståndet 
inte ensamt utgör grund för uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § 
utlänningslagen – bör mot angivna bakgrund särskild försiktighet iakttas 
vid den samlade bedömningen av om synnerligen ömmande omständigheter 
föreligger. 
 
I sammanhanget bör åter betonas att frågor om behov av skydd enligt 4 kap. 
1 – 2 a §§ utlänningslagen, liksom andra huvudgrunder för 
uppehållstillstånd, noggrant ska prövas innan frågan om tillstånd enligt 
bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter prövas.  
 
Vidare erinras om att personer som beviljas folkbokföringsgrundande 
uppehållstillstånd och är berättigade till registrering hos United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA) har rätt till resedokument enligt 1951 års Genèvekonvention 
angående flyktingars rättsliga ställning (4 kap. 4 § utlänningslagen). De har 
så också rätt till flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen 
(även om de inte bedömts vara flyktingar enligt 4 kap. 1 §) såvida inte grund 
för uteslutande från flyktingstatus enligt 4 kap. 2 b § samma lag föreligger.  
 
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef  
efter föredragning av verksamhetsexperten Magnus Rosenberg. 
  
 
 
Mikael Ribbenvik 
Rättschef 
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