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Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008
Bakgrund
Regeringen beslutade den 23 augusti 2007 om direktiv till en
särskild utredare med uppdrag att utvärdera den nya instansoch processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden. Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade
migrationsministern samma dag en särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Utvärderingsutredningen.
Utredningen har den 24 juni 2008 överlämnat delbetänkandet Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden (SOU
2008:65).
Uppdraget
Enligt de ursprungliga direktiven ska Utvärderingsutredningen
slutredovisa sitt uppdrag senast den 27 februari 2009.
Utredningen har begärt förlängd utredningstid. Tiden för redovisning av uppdraget förlängs till senast den 30 juni 2009.
En översyn av förvarsbestämmelserna i utlänningslagen
(2005:716) kommer att ske i annat sammanhang. Utvärderingsutredningen behöver därför inte till följd av sin utvärdering
lämna några förslag till ändring av utlänningslagens bestämmelser om förvar och uppsikt. Utredningen behöver inte heller
redovisa någon analys av de oklarheter om handläggande myndighet m.m. som nämns i direktiven (sid. 12). Utredaren ska
vidare enligt direktiven analysera förhållandet mellan utlänningslagen och överordnade EG-instrument. En analys av för-
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hållandet avses komma att ske i annat sammanhang. Utredningen behöver därför inte redovisa någon sådan analys.
Utvärderingsutredningen ska enligt sina direktiv bland annat
belysa om de materiella bestämmelserna i utlänningslagen är
tillräckligt preciserade och kartlägga tillämpningen av reglerna
om verkställighetshinder för avvisnings- och utvisningsbeslut.
Migrationsverket har i verksamhets- och utgiftsprognosen den
23 oktober 2007 uppmärksammat regeringen på de bestämmelser som finns i utlänningslagen om undantag till huvudprincipen om att den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha
ordnat detta före inresan i landet. Enligt Migrationsverkets
mening får de nuvarande bestämmelserna i vissa fall oönskade
konsekvenser då barn riskerar att skiljas från sina föräldrar.
Migrationsverket föreslår därför att regeringen överväger att se
över bestämmelserna. En översyn kommer nu att ske inom
Regeringskansliet. Utvärderingsutredningen behöver därför inte
i detta hänseende lägga fram sådana förslag, som utvärderingen
annars skulle föranleda.
Utvärderingsutredningen ska samråda med Asylmottagningsutredningen (Ju 2007:18) så att utredningarna kan beakta
sambandet mellan Migrationsverkets ordning för att handlägga
asylansökningar och mottagandet av asylsökande.
(Justitiedepartementet)

