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uppdrag och arbeteUtredningens1

utredaren skalldirektiven framgårAv att
avvisning och utvisning skall kunnaundersöka besluthur om-

samtidigt effektivtvärdiga former och såverkställas under som
möjligt,

huvudansvaret för verk-vilken myndighet bör haöverväga som-
också bör innefatta kostnadsan-ställigheter och detta ansvarom

svaret, samt
författningsförslag behövs.lägga fram de som-

utredaren bör genomföra kartläggningVidare framgår att en av
till. Med kartläggningenverkställigheter går grund skallhur som

förbättringar kanundersöka vilka vidtas förutredaren attsom av-
visningsutvisningsbeslut skall kunna verkställas för denett

och samtidigt effektivt möjligt.enskilde värdigt så För-sätt som
utformas barnens situationskall därutöver så uppmärk-slagen att

särskilt och så familjesplittring i möjligaste mån kanattsammas
undvikas.

uppmärksamhet skall möjligheterna moti-Särskild åtägnas att
lagakraftvunna avvisningsbeslututlänningar med lämnaattvera

landet frivilligt.
det gäller hinder för verkställighet avvisningsbeslut börNär av

utlänningslagstiftningenundersökas och lagstiftning kanom annan
exempelvis socialtjänstlagen.i konflikt med varandra, Fråganstå

vilken ska företräde utlänningslagenlagstiftning gesom som -
eller lagen vård skall utredas närmare.om av unga -

lagstiftning vilkaOklarheter i nuvarande åtgärder kanom som
vidtas polismyndighet anmäler verkställighet inte kannär att enen
genomföras enl utlänningslagen bör8 kap. 13 § undanröjas.

fram förslagUtredaren skall också lägga vilken myndighetom
skall ha och kostnadsansvaret förverksamhets- verkställig-som

heter finns lämpligare alternativdet till häkten,övervägasamt om
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kriminalvårdsanstalter och polisasrrester det gällernär att ta om-
hand förvarstagna utlänningar.

Slutligen skall utredaren undersöka ökad samverkanom en
mellan Statens invandrarverk och polisen i samband med inrese-
kontroll kan leda till snabbare handläggning asylärenden ochen av
därmed till ökad effektivitet verkställighetsarbetet.en av

harJag genomfört kartläggning verkställda lagakraftvun-en av
beslut avvisning. Syftet med kartläggningen har varitna om att

försöka tydliggöra förhållanden kan försvåra handläggningensom
verkställighetsbeslutet också försvåra den avvisadesutvisa-av men

des situation under verkställighetsprocessen och efter frånavresan
Sverige. Enkäten urval enkätsvaren biläggessamt ett betänkan-av
det bilaga l.

Vidare har jag samrått med generaldirektören för Statens in-
vandrarverk Björn Weibo. Jag har besök antal polismyn-även ett
digheter och studerat den inledande mottagningen asylsökandeav
i anslutning till passkontroller. Inom för utredningsarbetetramen
har också Statens invandrarverks arbete regional och lokalt följts.
Invandrarverkets projekt inresekontroll och effektivareom en
verkställighetsprocess har utgjort del underlaget för utred-en av
ningsarbetet. Slutligen har jag haft kontakter med enskilda företrä-
dare för frivilligorganisationernakyrkorna och sammanträffat med

med omfattande erfarenheter arbete flyktingförlägg-personer av
ning.

I använder jag i fortsättningen begreppettexten avvisade men
därmed de utvisatsäven landet. Jag har vidare valtavser som ur

koncentrera mina förslagatt till den tillståndssökandegrupp som
åberopar asylskäl enligt 3.kap 1 § utlänningslagen i sin ansökan.
När förslagen har omfattar andra ansökningaräven asylansök-än
ningar detta särskilt i texten.anges



Sammanfattning2

asylpröv-iförbättringarförslagminapå är ettInriktningen genom
avvisningsbeslut.verkställigheteneffektiviseraningen av

skeföreslås attDetta genom
asylärende,hanteringsamordad ettaven-
inresekontrollenvid samtförstärkt kompetensenen-

återvändandeförplaneringaktiven-

skallasylprövningenikvalitetökadochkontinuitetökadEn en
asylprocessenförmyndighetsansvaretsamlaGenomefterstävas. att

In-föreslårJag attförbättras.asylprövningenikontinuitetenkan
verksamhets-ekonomiskadet ansvaretsåvälfårvandrarverket som

renodlasinresekontrollenVid ansvars-asylprocessen.föransvaret
verketInvandrarverket såoch attpolisenmellanfördelningen

ochasylansökningar attuppgifter emotpolisens att ta omövertar
verk-Invandrarverket ävenövertargrundutredningen.genomföra

avvis-beslutlagakraftvunnaverkställaför omsamhetsansvaret att
genomföraförAnsvaretpolismyndigheten. attfrånning

Invandrarverket.åvilaocksåskaavvisadetransporterna av
inteavvisasskadeochasylsökandevidareföreslårJag att som

kriminalvårds-ellerhäktenpolisarrester,iförvarifårlängre tas
In-ordningställas i näralokalersärskildaskaIställetanstalter.

kanflyktingförläggningarellerasylcenter an-vandrarverkets som
utformasfördelmedkanLokalernaförvarslokaler.vändas som
förlägg-Invandrarverketsförboende inomnormalt ramenettsom
bamfa-färretillmedverkakunna attskulleningsverksamhet. Detta

börInvandrarverketverkställighetsarbetet.isplittras varamiljer
lokaler.sådanaförverksamhetsansvaretharmyndighetden som

ochbrottsförebyggandekontrollerande,debehållerPolisen
Inresekontrolleninresekontrollen.iuppgifternabrottsuppdagande

kontrollpreliminärdvsgatekontroll,förstärks avatt engenom
införs.regelmässigttransithall,tillankomstvidomedelbartresande
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Polisen föreslås också få genomföra utvidgad kontrollrätt att en
inresande utlänningar. omgärdas detaljerade restrik-Rättenav av

tioner. förutsättning för registering tydliga och väl doku-En ären
för sådan kontroll. Kontrollen får genomförasmenterade skäl en

endast förväntas de uppgifter samlas med-det kan att somom
verkar till oklarheter asylsökandes identiteter kan undan-att om
röjas.

för polisen och Invandrarverket i anslutning tillMöjligheten att,
omhänderta utländsk medborgare för förvar iinresa, besluta en

avskaffas. införs förlängdhögst timmar Istället till48 rätt enen
i högst timmar.prövning landet 30 Etträtten att resa omav

inresande för inreseprövning timmarbeslut kvarhålla 6att om
timmar. beslutföreslås således kunna förlängas med högst 24 Ett

förlängt kvarhållande ska kunna överklagas till länsrätt denavom
kvarhållne.

Invandrarverket flyttar delar sin utredande-,Genom att ut av
till ökar kompe-mottagande- och beslutande verksamhet gränsen

polisens Invandrarverkets arbetedär. Närheten mellan ochtensen
möjligheterkommer leda till förbättradevid inresekontrollen att

utbyte erfarenheter och kunskaper mellantill samarbete och av
myndigheterna.

ansökan asyl ska lämnas vidPrincipen ska attvara en om
vid i anslutning till inresekontrollen,Detgränsen. är gränsen, som

förläggas.tyngdpunkten i asylprocessen bör
ska hosasylansökan lämnas efter inresa i landetEn görassom
motsvarande.Invandrarverkets asylcenter, mottagningscenter eller

anhöriginvandringOckså ansökningar familjeåterförening ochom
Invandrarverket. Invandrarverket såledeslämnas direkt till övertar

i ärenden tillståndför utredning, prövning och beslutansvaret om
uppehålla sig i landet.att
Många söker asyl kommer få avslag sin ansökan.attsom

många asylsökande kommer få lämna landet och alltsåTrots att att
förbereda sig förmåste få tillfälle det, mottagningsverksam-äratt

förberedaheten upplagd för anpassning till svenska förhål-att en
landen. lnvandrarverkets beslut innebär asylansökan avslåsOm att
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utarbetainriktningenmåste attavvisas,skasökanden varaoch att
hakanFrivilligorganisationeråtervändande.förplanerkonkreta ett

denmötandeaktivtimedverkaför ettbetydelse avattstoren
hemkomsten.vidåtervändande

kandokumentandraochsaknarasylsökande somAllt fler pass
viktigtidentiteten ärklargörakunnaidentitet. Attstyrka deras

ökaverkställighetsarbetet. För attförochasylprövningenibåde
fingerav-skaidentiteterasylsökandesklarläggamöjligheterna att

be-Rikspolisstyrelsenasylsökande.fotograferingochtryck tas av
fmgeravtrycksregistret.utvidgadedetförregisteransvarethåller

fortsattadetisekretess överreglerochGallringsregler sesom
underlättarasylsökandeförregisterutvidgadEttutredningsarbetet.

asylrättenmissbrukarutlänningaruppdagamöjligheterna att som
stöd.ochskyddbehöverasylsökandedeförbåtnadtill som

skaidentitetshandlingaroch andraföreslåsDärutöver att pass
tillseför attfårInvandrarverket attett passomhändertas. ansvar

asyl-underförnyasdeochgiltigahandlingar attandra äroch
medproblemetbegränsasDärigenomkrävs.så av-prövningen om

resehandlingar.giltigasaknarvisade sompersoner
klar-medarbeteteffektivisera attkunnaförutsättning för attEn

möjlig-skapasdetasylsökandehos äridentiteter attosäkralägga
asylpröv-underfortlöpandearbeteutredandebedrivaheter ettatt
får iInvandrarverketkänd.identiteten ärdesstill upp-ningen att

asylansökan, upprättaavslå ettbeslutarverketdrag att, enom
förplaneraochförbereda eventu-ska ettverkställighetsärende som

för-medUtlänningsnämndenbeslut frånslutgiltigtkommandeellt
avvisning.verkställighetordnande avom

hand-jagförslag attde presenterarinnebärSammantaget som
tillförkortas. Dettakan ärasylprövningenförläggningstiden gagn

asylsökande.deförfrämst
Hantering-viseringspolitiken över.jagföreslårSlutligen att ses

gällerDetbörhelhet ansvaretviseringsärenden i sin prövas.aven
uppföljningviseringsverkssamheten samthanteringenochför av

sådanavvaktanviseringsverksamheten. Ikontrolloch enav
avskaf-U-korthanteringennuvarandedenföreslås att avöversyn
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polisen få undersökningsplikt kontrollerafas. börDärutöver att att
vidför utfärdat beslut visering gällergrunderna ävenatt ett om

för inresa i landet.tidpunkten



för förändring3 Skälen

Mitt uppdrag föreslå åtgärder kan leda till verkstäl-är att attsom
ligheten genomförasavvisningsbeslut kan effektivt. Kravetav

effektiv verkställighet får dock inte innebära måletatten om en
värdig verkställighetsprocess åsido.sätts

Under mitt arbete har jag funnit effektiviteten i detatt nuvaran-
de verkställighetsarbetet i för sigoch god. problemDeär som
uppstår i verkställighetsarbetet, och resulterar i långa hand-som
läggningstider verkställighetsärenden, kan inte åtgärdasav genom
förändringar enbart omfattar den del asylprocessensom av som
verkställigheten utgör.

ändamålsenlig och funktionellEn verkställighet beroendeär av
hög effektivitet inom de olika beredningsmomenten som samman-

asylprövningen. Effektiviteten i inresekontrollen ochutgörtaget
den därpå följande beredningen asylansökan såledesavgörenav
också möjligheterna genomföra beslut avvisningatt ett ettom
bra sätt.

verkställighetsskedetI det viktigt identiteten hos denär att som
ska avvisas känd och eller andra identitetshandlingarär att pass

den avvisade kan ha, giltiga också vid tiden för frånärsom avresa
Sverige. oklarheterDet identiteten ocheller avsaknadenär om av
giltiga passhandlingar framförallt fördröjer verkställighetsom av
avvisningsbeslut.

tidDen asylsökande får slutgiltigt beskedvänta ettsom en
påverkar också arbetet med handlägga och verkställa avvis-att ett

Årslånganingsärende. väntetider beslut i asylärendet medför
ofta den får besked hanhon måste lämna landet haratt attsom om
utvecklat bindningar till det svenska samhället. humanitäraDe
skälen, i och för sig kan grund för få iutgöra rätt att stannasom
Sverige, kan ha vuxit i omfattning dessa därförutan att anses vara

sökanden ska beviljas uppehållstillstånd i landet. Skä-art attav en
len dock ofta sådant slag den skaär avvisas kännerattav en som

för sina möjligheter skapa sig framtid vid åter-att tryggen oro en
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komsten till hemlandet. Detta påverkar den avvisades benägenhet
medverka till avvisning kan genomföras.att att en

finnsDet således samband mellan utformningen asylpröv-ett av
ningen och möjligheterna snabbt och effektivt kunna verkställaatt

beslut avvisning.ett om
förInsatserna effektivisera verkställigheten avvisningsbe-att av

slut måste därför koncentreras till åtgärder inom andra områden av
den samlade asylprövningen. Därigenom kan planering och
genomförande avvisningsbeslut ske snabbare idag. Av-ett änav
görande för möjligheterna genomföra avvisningar humantatt ett
och värdigt vis väntetiderna mellan ansökan asylär och detatt om
slutliga beslutet kan kortas ned.

Inledning

dominerandeDe problemet i invandrings- flyktingpolitikenoch är
de långa handläggningstiderna för ansökan uppehållstill-en om
stånd. Långa handläggningstider förvisso inte problem.är ett nytt
Under de decennierna har just tiden för asylprövningensenaste
varit ständigt återkommande problem det gällt organise-ett när att

invandrings- och flyktingpolitiken ändamålsenligt sätt.ettra
Genom åren har också organisatoriska och verksamhetsmässiga
förändringar genomförts främst i syfte korta ned den tidatt som-
går åt från ansökan uppehållstillstånd till det denatten om
sökande får slutgiltigt beslut.ett

Samtidigt finns det inbyggd konflikt mellan kraveten en
snabb handläggning och kraven på opartisk och rättssäker,en nog-

och tillförlitlig och samtidigt individuell prövning varjegrann av
ärende. Den individuella prövningen hörnsten i den svenskaär en
invandrings- och flyktingpolitiken. Det endast särskiltär attgenom
undersöka och kartlägga varje enskild asylsökandes personliga hot-
bild realistisk bedömning kan ske hanshennes behovsom en av

skydd i Sverige. Det individuella perspektivet viktigt slåär attav
vakt om.
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för invandrings- ochmål flyktingpolitiken den skaEtt är att
utfomias på sådant den resulterar i human ochsätt vär-ett att en
dig asylprövning. humanistiska idealen med förDe respekt enskil-
da individer ska arbetet. Förvisso kan detta uppfattasgenomsyra

retoriska deklarationer substantiella innehåll kan definie-som vars
på skilda vid olika tidpunkter. Värdet sådana övergri-sättras av

pande målformuleringar bör dock inte underskattas. Utformningen
och innehållet i asylprövningen måste med destämma överens
övergripande målsättningar utformningen den svenskastyrsom av
samhället.

Förslag syftar till förkorta handläggningstidema, ochettsom
därmed effektivisera asylprocessen, måste därför utformas med
utgångspunkt från de övergripande kravet individuell ochom en
rättssäker hantering i varje enskilt fall.

Två skäl ligger bakom intresset förkorta handlägg-tunga att
ningstiderna. första har sambandDet med begreppnäraett som
humanitet och värdighet. handlar härDet hur långa handlägg-om
ningstider faktiskt påverkar de väntande och vilka långsiktiga ef-
fekter fårde för dessa människors möjligheter bygga sigatt en
framtid sig de får i Sverige ellerstannavare

Personer tvingas till och särskilt passiv sådanväntansom en-
kommer påverkas. gäller inte baraDet människoratt väntarsom-

på besked de får i landet. finnsDet andra idagett stannaom -
aktuella näraliggande paralleller i det svenska samhället. Effek--

längre tids arbetslöshet väl kända. Möjligheternaterna är attav en
fååter fäste arbetsmarknadenpå relaterade till arbetslös-är

hetsperiodens längd. förhållandeSamma råder inom de sociala
försäkringssystemen. Sjukdomsperiodens längd påverkar den en-
skildes möjligheter kunna återgå till sin tidigare verksamhet.att

ovisshetenDet främst tycks leda till passivisering.är Desom
långa väntetidema för asylsökande kan därför förväntas påverka
deras möjligheter i framtiden negativt. många fall lederI vänteti-
dema till psykisk ohälsa. alla fallI påverkar ovissheten människor-

och särskilt barnen drabbas. De påbörjar snabbt sin anpassningna
till det svenska samhället. De skapar och bygger nätverkupp
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bland svenska barn och samtidigt anknytningen tillvuxna som
hemlandet ofta försvagas.

Långa handläggningstider och på slutligt besked underväntan
flera år brukar inte sällan bland flera motiv för uppehåll-ettvara
stillstånd humanitära skäl. Själva sådan deochväntanav som
skadliga effekter den upphov till leder alltså till slutsatsen attger
det inte kan förenligt med kraven human och värdiganses om en
asylprövning avslå ansökan uppehållstillstånd. Av humani-att om

skäl det viktigt tiden för handläggning tillståndsä-tära är att ettav
rende minskas.

inte fårHur de i Sverige påverkas långa vänteti-stannasom av
der inte.vi finns inteDet möjligheter sådanvet göraatt en upp-
följning. det gällerNär får skydd i Sverige finnspersoner som
longitudinella undersökningar där flyktingars förhållan-en grupp

Överden beskrivits. tiden flyktingarnashar och invandrarnas för-
hållanden förändrats. Integrationen och möjligheterna assimile-att

och i det svenska samhället har förändrats under deaccepterasras
decennierna. kännerDäremot jag inte till någon undersök-senaste

ning kartlagt förhållandena skiljer sig mellan olikasom om grup-
exempelvis flyktingar eller de får i Sverigestannaper, som av

humanitära skäl, och hur väntetidens längd påverkar långsiktigt.
faktorEn direkt påverkar handläggningstidema är storasom

förändringar i flyktingströmmarna. Under de åren harsenaste stora
skaror asylsökande kommit till Sverige och andra västeuropeis-av
ka länder. Fluktuationer i flyktingströmmar kan relateras till poli-
tiska förändringar olika slag. Krig, politiska förhållanden, misärav
och svält leder till människor flyr och söker sig framtidatt en ny
utanför hemlandet. Trycket den svenska asylmottagningsverk-
samheten har därför varit och alltfort och organisa-är stort- -
tionen har för rejäla prövningar under de åren.utsatts Ensenaste
förklaring till de nuvarande långa utredningstiderna i asylprocessen

därför det antal asylsökande komär till Sverige årenstora som
fr.0.m.1992 1994.
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till väntetiderna detkomma med viktigt defi-För rätta äratt att
uppgifter betydelseniera vilka central i prövningenärsom av av

asylärende.ett
Organisationen asylprövningen påverkar effektiviteten i han-av

Effektivitetsförlusterteringen asylärenden. uppstår oftaav om an-
för verksamhet delas mellan eller flera myndigheter.svaret en en

Effektiviteten i asylprocessen också beroende iär närav processen
tyngdpunkten förläggs, exempelvis det gäller kompetens ochnär
erfarenhet. Slutligen påverkar innehållet i asylmottagandet asyl-
prövningen.

uppgift asylsökande helaDen asylprövningen,styrom en som
handläggningstidenoch påverkar från den inledande grundut-som

redningen och vidare utredningsarbete och beslut fram tillgenom
integrering alternativt avvisning, säker kännedom denär en om
sökandes identitet. s.k. dokumentlösheten,Den leder till osä-som
kerhet och ifrågasättande den identitet asylsökandeav om som en

riktig, därför orsak till de långa väntetiderna.är är Före-uppger en
komsten falska dokument och falska identiteter försvårar ocksåav
prövningen.

Effektivitetsförluster i asylprövningen

Asylprocessens organisation innehåll haroch successivt förändrats
under de åren.senaste

delade förDet asylprocessen leder till effektivitetsför-ansvaret
Varjeluster. gång ärende överlämnas från myndighet tillett en en
eller till och med från enhet till någon enhet inomannan, en annan
myndighet, krävs den handläggare överatt tarsamma som ansva-

för den fortsatta utredningen får tillfälle sig iret sättaatt ären-
det.

långt möjligtEn så sammanhållen handläggning kan med stor
sannolikhet förväntas leda till kortare utredningstider och därmed

ökad effektivitet och ökad rättssäkerhet i asylprövningen. Deen en
utredande insatserna i asylprövningen bör därför, i den mån det är
praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart, hållas isamman en
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myndighetsorganisation. Däremot bör naturligtvis den utredande
verksamheten skiljas från den beslutande.

Av rättssäkerhetsskäl det viktigt utredningenär granskas ochatt
oberoende funktion.prövas Så sker idag inominav en om ramen

för myndighet- Invandrarverket. tjänstemänDe i Invandrarver-en
ket har till uppgift fatta beslut i asylärentet arbetar inteattsom
med asylutredningen. Asylprövningen i Invandrarverket såledesär
uppdelad i två funktioner för nsamlandeten som ansvarar av-
information och kunskaper värde för utredningen ochav en annan

granskar utredningsarbetet och fattar beslut itillståndsären-som
det.

organisatoriskaDe problemen återfinns idag iasylprocessens
inledande skede och i dess sista asybrövningennärmoment, re-
sulterar i avvisningsbeslut. Polisen har förett ansvaret att ta emot
ansökningar uppehållstillstånd och för genomföra den in-attom
ledande utredningen, grundutredningen, medan I1vandrarverket

för den vidare beredningen och för asylpövningen framansvarar
till första beslut. ansökan kanEn endera vid irresekontrollengöras
eller hos polismyndighet inne i landet.en

polisen finnsInom mycket hög kompetens det gällernären
förhörsteknik, värdering trovärdigheten i de uppgifter läm-av som

Kvaliteten i många grundutredningar polisen gör ärnas m.m. som
god. gäller särskilt iDet det fall polisen har haft nöjligheter att
avdela särskild personal arbetar med asylsökaide. Samtidigtsom
kan inte komma ifrån bedömningar asylsökandeattman av on
och andra utlänningar ska få och sigbosätta i landeträtt att stanna
inte naturligen kan ingå i polisens huvudsakliga uppgifter;anses

för ordning och säkerhet i landetatt uppdaga ochsamt attsvara
beivra brott.

inget brottDet utlänningär söka tillstånd vistasatt attav en
och bo i Sverige. Det rättighet.är Det finnstvärtom ingen be-en
gränsning i lag eller förordning det gäller söka asyl.när rätter att

utländskEn medborgare upplever sig förföljd och hotad tillsom
liv och hälsa och inte sig få skydd henlandetssom anser av myn-
digheter denna förföljelse, har söka asyl imot rätt Sverige.att
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ansöka asylRätten måste skiljas från efterrättenatt pröv-attom
ning få tillstånd vistas här.att

intemationaliseringenökandeDen med snabba och effektiva
kommunikationer ställer krav kunskaper och kompetensnya
hos de bereder och handlägger asylärenden. viktigtDet är attsom
den asylsökande har goda kunskaper politiskamötersom en om
förhållanden i det område den sökande kommer från. Det ärsom
också viktigt den personal arbetar med asylärenden haratt som en
tillräcklig erfarenhet just dessa ärenden och de speciellaav pro-
blem de orsakar.som

Den nuvarande organisationsfonnen där ansylansökan kanen-
hos varje polismyndighet och flergöras polisstationerän samt

i anslutning till inresekontrollen vid alla passkontrollorter inne--
bär polispersonalens erfarenheten asylärenden varierar.att In-av
vandrarverkets utredningsarbete beroende grundutredning-är attav

håller jämn och god kvalitet. dettaFör krävs allattarna en perso-
nal kan komma arbeta med asylärenden också har till-attsom en
räcklig erfarenhet sådana ärenden. Som kuriosum kanett näm-av

det under utredningens arbete kommit framatt uppgifternas om
passkontrollorter under den tioårsperioden inte tagitsenastesom

någon ansökan asyl.emot om
Polisen har pressad arbetssituation idag. Också polismyndig-en

kommerheten under de åren rationalisera och effekti-närmaste att
sinvisera verksamhet ytterligare. bakgrundMot de omfattandeav

insatser statsmakten ålägger polisen utföra det gällernärattsom
ordningsskapandedet och brottsförebyggande arbetet, ocksåmen

uttalade prioriteringar vilka insatser förväntas det gäl-närav som
ler det brottsbekämpande arbetet inom olika områden, det inteär
realistiskt förutsätta polisen skulle kunna ytterligareatt att sätta av

för arbetet med asylärenden idag. En sådan förändradänresurser
prioritering främst personalresursema dock nödvändig förär attav
öka kvaliteten i den utredning ingår i asylprövningen.som

Polisens andra ansvarsområde det gäller asylsökandenär är att
verkställa lagakraftvunna beslut avvisning och utvisning. Detom

alltså polisens uppgiftär genomföra verkställighetsutredning,att en
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planera för och genomföra avvisningen.att att Ett avvis-
ningsärende överlämnas från Utlänningsnämnden, eller i vissa fall
från Invandrarverket, till polisen för verkställighet.

Polisens erfarenheter det inte sällan finnsär brister i detatt
Återigenmaterial polisen arbetar med. det dominerandeärsom

problemet oklarheter rörande den avvisades identitet. förekom-Det
också ska avvisas visar sig haatt och and-mer personer som pass

handlingar inte längre giltiga vid tidpunkten förär verk-ra som
ställigheten. En del polisens insatser i verkställighetsarbetetstor av
består därför i ytterligare undersökningar den avvisades identi-om

och kontakter med utländska myndigheter såvältet i Sverige som
Ävenutomlands för skaffa fram giltiga resedokument.att här är

det prioriteringsfråga vilka personella polismyn-en resurser som
digheten kan för uppgifterna. bl.a.avsätta Av dessa skäl ocksåär
tiden för verkställighet beslut avvisning lång.av om

En genomgång antalet verkställbara avvisningsärenden underav
vecka 6 år 1995 i Invandrarverkets regioner visar påen av genom-
snittliga verkställighetstider fem månader jämföra med deatt

målsättningarna med väntetideruppsatta två veckor för denom
avvisas och månad för utvisas. börDetsom en en person som

dock observeras det bland dessa avvisningsärenden ocksåatt finns
ärenden där det finns faktiska verkställighetshinder kansom vara

karaktär de politiska verkställighetshinderänav en annan som
regleras i lagstiftningen. Hit hör exempelvis hemlandet olikaatt av
skäl inte sig ha möjligheter till, och ibland inte helleranser anser
sig förpliktigade återta medborgare avvisats.att,vara en som

Tyngdpunkten i asylprövningen

Effektiviteten i asylprövningen beroendeär ivar processen
tillgängliga placeras.merparten Idag deärav resurser resurser som

används i asylprövningen koncentrerade till utredningsarbetet efter
det asylansökan överlämnas från polisenatt till Invandrarverket.en
Det kring arbetet vidär utredningssluss, mottagningscenter,etten

förlagda. Samtidigtär det vid inresekontrollenärsom resurserna
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eller polisstationer bereder asylansökan beho-vid de som en som
bred kompetens och kunnande i invandrings- och flyk-vet av en

tingfrågor är störst.som
uppgifter redan samtaletkan hämtas vid det förstaDe som

eller med ofta värdefulla förförhöret asylsökande särskiltären
beredningenden fortsatta och handläggningen asylärendet.av

Behovet förstärkt kompetens direkt vid inresekontrollenav en
har också uppmärksammats under de åren. Så har Riks-senaste
revisionsverket i sin Hanteringen asyl-RRV 1994:20rapport av
ärenden föreslagit inresekontrollskärpt med personal från ln-en
vandrarverket vid inreseorter. Verket genomför för närvarande ett
utvecklingsarbete i projektform där verket i samråd med Rikspo-
lisstyrelsen polisens arbete det gäller grundutredningenövertar när
beträffande asylsökande.en

Polisen behåller däremot sina nuvarande uppgifter kontrolle-att
inresandesde handlingar och också prövningen resandesra av en

Äveni landet och här.vistas den del verk-rätt att attresa av
samheten vid inresekontrollen syftar till förhindraatt attsom re-
sande har kriminella avsikter och terrorister inte kommerattsom

i landet polisen för. polisiära delenDen inresekon-ansvarar av
skiljstrollen därmed från de uppgifter del asyl-utgörsom en av

processen.

Dokumentlösheten

Under mitt arbete har jag informerat mig hur dokumentlöshe-om
påverkar handläggningen asylärenden och utifrån statistisktten av

uppskattamaterial sökt omfattningen densamma. Statistik frånav
Rikspolisstyrelsen omfattar perioden januari till och medsom sep-
tember och från januariår 1994 och februari månader 1995 bilaga
2 visar asylsökande ofta saknar eller andra handlingaratt pass

kan styrka deras identitet de söker uppehållstillstånd.när Avsom
dem sökte inne1994 asyl i landet saknade 40över procentsom

eller visering. Bland dem sökte asyl vid do-gränsen ärpass som
kumentlösheten mindre omfattning. Trots detta saknade nästanav
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redan de söker20 asyl i inresekontrollen. Materi-närprocent pass
alet från 1995 tyder tendensen söka asyl efter inresanatt att
förstärks. Samtidigt ökar andelen sökande inte har dokumentsom
vid ansökningstillfallet.

vill förföljdJag betona kan tvingadatt atten person vara an-
vända sig falska handlingar för överhuvudtaget kunna sigatt taav

hemlandet och fly till säkerhet. inte kunna visaAttut ettur upp
handlingäkta eller någon den korrektavisar iden-pass annan som

titeten kan och får inte till intäkt för den asylsökande sak-tas att
trovärdighet och de uppgifter han eller hon lämnar därförattnar

ska särskiltgranskas Regeringen har också uttalat från-attnoga.
äkta dokument inte kan grund för slut-utgöraensamtvaro av en

Ävensamtligasökandens uppgifter inte trovärdiga.ärsatsen att
gäller individuellhär kraven på prövning, där de förhållandenen

falletråder i det enskilda ska uppmärksammas särskilt.som
det inte sannolikt andelDäremot så de asylsö-är att storen av

kande de dokumentlösa lämnar hemlandet någ-utgör utansom nu
dokument. Uppgifter från sökanden de såvälatt passeratra om

utresekontrollen i hemlandet, eller det land de kommitnärmast
från, iinresekontrollen Sverige behöva visa någrautan attsom
handlingar trovärdiga.inteär

Falska identiteter

Användningen falska identiteter ocheller falska handlingar ärav
problem. Liksom dokumentlösheten förekomsten falskaärett av

identiteter problem för alla länder till vilka asylsö-gemensamtett
kande söker sig. Breda kartläggningar asylsökande i andra län-av
der tyder användningen falska identiteter vanlig.äratt av

Vissa mindre undersökningar genomförts in-Statenssom av
vandrarverk och Rikspolisstyrelsens utlänningsrotel visar falskaatt
identitetsuppgifter lämnas också här.

lnvandrarverkets regionerI pågår sedan tid projektetten av en
syfte säkerställa asylsökandes medborgarskapär attvars en grupp

och möjligt också klarlägga sökandes identitet. Materialet ärom
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begränsat och verksamheten har dessutom pågått under begrän-en
sad tid drygt månader. Under denna tid har18 81 asyl-82om av
sökande från visst område visat sig medborgare iett ett annatvara
land det de sökande uppgivit sitt hemland. Också Riks-än som
polisstyrelsen har genomfört liknande kartläggningar avseende
asylsökande från andra områden likartatmed resultat Invand-som
rarverkets projekt visar.

har också fått del stickprovsundersökningarJag In-ta av som
vandrarverket genomfört i samarbete med verkets motsvarighet i

Ävende nordiska länderna och i Tyskland. undersökningarnaom
begränsat antal och det selektiva urvalet derör ett personer, av

kontrollerats kan ifrågasättas, dock utfallet sådant detär attsom
bör följas upp.

Av dessa stickprovskontroller framgick människor,att som
redan har tillstånd bosätta sig i västeuropeiskt landett att ett annat
sökt asyl i förekommerSverige. Det söker asyl iäven att personer
flera länder samtidigt. har tillDet och med uppdagats att personer

har uppehållstillstånd i Sverige har söktpermanent nyttsom
asyl här i identitet.en annan

Jag vill betona dessa uppgifter inte kan till intäkt föratt tas
någonting visst missbruk asylrätten förekom-än attannat ett av

finns ingetDet underlag och inget omfattande materialmer. mer
skulle tyda asylsökande i allmänhet ochattsom som grupp

betraktad skulle detta sätt.agera
Dokumentlösheten således allvarlig därför den sådanär att som

riskerar påverka bedömningen den asylsökandes trovärdig-att av
het. Användningen falska identiteteter, och då särskilt nyttjan-av
det flera identiteter, missbruk asylrätten måsteär ettav av som
åtgärdas omfattning.oavsett

åtgärderDe kan aktuella för komma tillrätta medattsom vara
identitetsproblemen innebär samtliga visst mått ökad kon-ett av
troll asylsökande. därförDet angeläget värdet detär vägaattav av

korrekta beslutsunderlag kontrollverksamheten kan ledamer som
fram till de integritetsingrepp all form kontroll ound-mot som av
vikligen innebär för dem kommer granskas. ekonomiskaIattsom
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de ökade kostnaderna for kontrollarbetetmåstetermer motsvaras
minskning nuvarande kostnader for asylprocessen.störreav aven

Mottagandet asylsökandeav

Mottagningssystemet viktig del asylprocessen. Innehålletär en av
i den verksamhet erbjuds asylsökande såväl förläggningarsom

boende möjligheternapåverkar verkställa avvis-i eget att ettsom
ningsbeslut på smidigt sätt.ett

får informationVikten asylsökande asylprocessen,attav om
inkluderande information principerna för den svenska invand-om
rings- och flyktingpolitiken, bör uppmärksammas.

väljer beskriva for förbättringarJag att utrymmet attgenom
fråncitera den slutrapport Invandrarverkets Produktivitetspro-som

Processeende, aktiv uppföljning,jekt ökad kommunikation och
aktiv satsning på personalen 1995-02-22 sid 16 lämnat.

En kartläggning informationen till de asylsökande iav en re-
fullständiggion visade brister. god och informationEnstora

sig vid mottagningscenter, asylbyrå ellerpågräns,gavs vare
förläggning. Alla tycktes förlita sig svaradepå någonatt annan
för informationen. asylsökande har därigenom inte hellerDen
fått tillräckligt tydlig infomiation sitt asylut-iegetom ansvar
redningen och vikten korrekta och fullständiga skälatt geav
redan i samband med ansökan asyl.om

Behovet den asylsökande sådan information har blivitattav ge
tydligare efter det den harsökande väljaän rättatt att eget

boende.

frånErfarenheter asylprövningen visar andel deatt storen av
sökande inte kommer få tillstånd i landet. De kom-att att stanna

endera få återvända till sitt hemland eller till någotatt annatmer
land de vistats i före till Sverige. dem sakligFör ochärsom resan
korrekt infomiation återvändandet vikt. kan inte finnaJagom av

utformningen den nuvarande verksamheten utrednings-att av
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harslussar eller flyktingförläggningar målsättning att ut-som
realistisk återvändade och planera förveckla ett att ettsynen

sådant.

Frivilligorganisationerna

frivilligorganisationer, kyrkor och samfund harFlera svenska en
länder.världsomspännande verksamhet i många De är atten resurs

till hem-i arbetet med underlätta återvändandeatt ettta vara
fått sin asylansökan. förlandet för den avslag Formema ensom

frågor bör bli föremål för ytterligaresamverkan i dessa övervägan-
den.

erfarenheter strukturerade samverkansformerInternationella av
där frivilligorganisationerna deltar bör kunna utgångs-utgöra en
punkt för fortsatta överväganden härvidlag.

för förvarslokaler för avvisadeAnsvaret

förvaravvisade omhändertas för vistas idag i polisarrester,De som
häkten och lokalanstalter i särskilda förvarslokaler isamt an-

slutning flyktingförläggningarslussar.till åren har detGenom
förhållandet avvisade förvarstagna omhändertas i lokaler,att vars
utformning har helt andra syften, kritiserats.

lokaler används idag utformade med hänsynDe till deärsom
krav rättsväsendet har. häkten gäller de häktadeFör ärattsom
misstänkta för allvarliga och debrott utredningsskäl måsteatt av
kunna hållas isolerade förundersökning.under Flyktfaran inteär
sällan den faktor motiverar omhändertagandebeslut. Ocksåettsom
polisarrester och kriminalvårdsanstalter byggda för kunnaär att
användas för polisiära respektive kriminalvårdande ändamål.

l Ds 1992:8 Häktades gemensamhet och kontakterrapporten
med omvärlden, f.d. justitieombudsmannen Anders Wigelius,av
föreslås förvar enligt utlänningslagen inte bör få ske i häkteatt ett
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eller fängelse. Istället föreslås särskilda institutioner såett att utan
många repressiva drag for sådant ändamål.avsätts ett

bör fullt möjligtDet inom fbr lnvandrarverketsattvara ramen
organisation tillskapa bättre och ändamålsenliga lokaler förmer
förvar asylsökande och avvisade kan de forvars-ersättaav av som
lokaler utnyttjas inom polisen och kriminalvården.som nu



Bakgrund4

Inledning1

Eftersom jag asylprövningen kontinuerlig kedjaäratt enanser av
insatser länkas till helhet, där verkställighetsom samman en av
beslut avvisning den sista länken, väljer jag kortfattatär attom
redovisa de regler gäller för prövningens organisation ochsom
innehåll. Vissa länkar i kedjan, inresekontrollen och vise-som
ringspolitiken eller utlänningskontrollen inne landet,i påverkar
asylprövningen och hanteringen verkställighetsärenden indirekt.av
Effektiviteten funktioneri dessa ändå betydelse för bådeär av
prövningen och verkställigheten. Förslag i och för sig inte harsom

direkt anknytning till verkställigheten kan därför avgöran-en vara
de för beslut avvisning ska kunna genomföras på ända-att ettom
målsenligt sätt.

hörnpelare i den svenskaEn asylrätten den individuellaär
prövningen utlänning söker uppehållstillstånd i lan-av om en som
det har sådana skäl för sin ansökan tillståndet ska beviljas. Iatt
varje enskilt ärende ska utredning genomföras klarläggeren som
de särskilda och personliga skäl för tillstånd den sökande kansom
ha. grundprincip denEn fått avslag sin asyl-är attannan som
ansökan ska lämna landet.

4.2 Bestämmelserna uppehållstillståndom

och arbetstillstånd

Bestämmelserna uppehållstillstånd och arbetstillstånd återfinnsom
i utlänningslagens kap och utlänningsförordningens2 i 3 4resp
kap.

utländsk medborgareEn vill bosätta sig i Sverige måste fåsom
tillstånd till detta, uppehållstillstånd. Tillståndet kan begränsatvara
till viss tid eller fåFör arbeta i landet krävspermanent. atten
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arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. arbetstillståndEttpermanent
tidsbegränsat och får visst slags arbete.är avser
Huvudregeln ansökan uppehållstillstånd ellerär att en om ar-

betstillstånd ska lämnas till svensk utlandsmyndighet i utlän-en
ningens hemland. Ansökan ska beviljad före till Sveri-vara resan

fårEn ansökan i princip inte bifallas utlänningen i Sve-ärge. om
rige ansökannär görs.

Undantagna från dessa bestämmelser de söker asyl ellerär som
de utlänningar vill återförena sig med familjemedlemnärasom en

bosatt här i landet. Också i andra fall det finns särskil-är närsom
da skäl kan ansökan uppehållstillstånd bifallas efter inresan.en om

ländernamedborgare i deFör nordiska och medborgare i ett
EES-land råder särskilda regler.

Bestämmelserna4.2.1 asylom

Reglerna asyl finns intagna i utlänningslagens kap.3om
utlänningEn i enlighet med 1951 års konvention flyk-som om

rättsligatingars ställning Genevekonventionen har anledning- -
till välgrundad fruktan för förföljelse grund sin religion,av ras
nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller viss samhäll-
såskådning i sitt hemland har få asyl i Sverige. Enrätt att person

kan åberopa sådana förskäl sin asylansökan isom som anges
Genevekonventionen får flyktingstatus.

de s.k. konventionsflyktingamaFörutom har utlänningen som
krigsvägrare få asyl här liksom denär rätt att utan attsom, vara

flykting, villinte återvända till sitt hemland grund de poli-av
tiska förhållandena där och kan åberopa vägande skältungtsom
för detta. Denna de factoflyktingar, anför således flykting-grupp,
liknande skäl grund för sin ansökan.som

till asyl inteRätten undantag. sig konventionsflyk-är Vareutan
tingar, krigsvägrare eller de factoflyktingar har oinskränkt rätten

få skydd i Sverige. Om asylsökande har vistats i landatt ett annat
sitt hemland före ankomsten till Sverige, och hanän skyddadär

där förföljelse ska han eller hon hänvisas dit enligt den s.k.mot
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undantagsreglerfinns vissaasyllandsprincipen. Vidareförsta som
all-asyl grund brottslighetinskränker till ärrätten som avav

varligt slag.

Inresekontrollen4.3

återfinns i kap utlänningslagen.inresekontroll 5Reglerna om
for inresekontrollen.den myndighetPolisen är som ansvarar

Kustbevakningen har i huvudsakTullmyndigheten och samma
det gäller kontroll in-polismyndighetenbefogenheter när avsom

resande till landet.
i Sverige via passkont-utlänning skyldigEn är att resa en

polisen ålagd och För passkont-rollort, där är upprättaatt svarar
inresande kan ske polisperso-roll. faktiska kontrollenDen av av

bevakningsföre-passkontrollanter eller personal frånnal, s.k. avav
polismans befäl.undertag

passkontrollorterfrekvensen resande vid olikaBeroende av
kontrollverksamheten olika Tullen och Kustbe-organiseras sätt.

polisens kontroll inresande vidvakningen kan medverka vid av
gränsen.

FinlandNordbor, medborgare i Danmark, och fårNorge, passe-
gränsövergångsställen. Kontrollockså vid s.k. in-gränsenra av

gränsövergångsställe stickprovsvis.resande vid skerett

viseringsregleroch4.3.1 Pass-

utlänning ska visa erforderlig visering för fåEn och attupp pass
i landet han inte har uppehållstillstånd i Sverige.rätt att resa om

nordbor gäller passfrihet vid inresa i Sverige direkt frånFör ett
nordiskt land. sådana fall de kunnamåste styrka sitt med-lannat

borgarskap.
i medlemsländernaMedborgare i medborgare iEU samt

Schweiz och Lichtenstein måste visa eller nationellt identi-ettpass
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tetskort behörigutfärdat myndighet i hemlandet vidärsom av en
gränskontrollen.

Regeringen förordnakan kravet Visering inte ska gällaatt om
medborgare i vissa länder. måste dock kunnaDessa visa upp en
giltig för fåpasshandling i Sverige.att resa

1 1 Visering
.

Visering tillstånd i landet och vistas här underär ett att attresa
kortare tid, vanligen månader vid varje tillfälle.treen
Beslut Visering meddelas invandrarverkStatens ellerom av av

den givitmyndighet verket beslutanderätt i viseringsfrågor, av
Utrikesdepartementet det gäller viseringar inom departementetsnär
verksamhetsområde Sveriges exportråds kontor i Taiwan.samt av

samråd med UtrikesdepartementetI har Statens invandrarverk
utfärdat föreskrifter med bemyndigande för utlandsmyndigheter,
ambassader och konsulat, handlägga viseringsärenden. Vissaatt
utlandsmyndigheter, de ambassadema, har s.k. fullt be-större ett
myndigande det beslutgäller i viseringsärenden. harDenär rätt att
handlägga och besluta viseringsansökan från medom en personer
medborgarskap också i andra länder det land där myndighetenän
verkar liksom avslå respektive bifalla viseringsansökan.att en

Alla viseringsärenden tveksam överlämnasskaär natursom av
till Statens invandrarverk för beslut.

Invandrarverket, eller den myndighet meddelat visering,som
skall återkalla densamma utlänningen lämnat oriktiga uppgifterom

sin identitet. utlänningenOm lämnat andra oriktiga uppgifterom
varit betydelse för viseringsbeslutet får Visering återkallas.som av

4.4 Asylprövningen

för handläggningenAnsvaret ansökningar uppehållstillståndav om
delas mellan polismyndigheten och invandrarverk.Statens detI
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tidiga skedet handläggningen det polisen ansvarigär ärav som
myndighet.

ansökan uppehållstillstånd lämnas hos polismyndighetEn om
vid inresekontrollen eller inne i landet.

invandrarverk utfärdarStatens i samråd med Rikspolisstyrelsen
föreskrifter förgrundutredningar asylärenden. samråd medIom
rikspolisstyrelsen utarbetar verket också riktlinjer för polismyndig-
hetemas genomförande grundutredningar i asylärenden. Närav en
utlänning ansöker uppehållstillstånd och asylskäl ellerom anger
asylliknande skäl grund för sin ansökan, ska polisen hålla ettsom
kort muntligt förhör grundutredning med utlänningen.en-

grundutredningen ska bl.a. följande framgå:Av
fullständiga uppgifter utlänningens fastställda ellerom upp--
givna identitet,

till Sverige inkluderande uppgifter uppehåll underresvägen om-
hit och, det frågan asylärende, varför asylär ettresan om om

inte sökts landdei det länder passerats,som
uppgifter utlänningens släktingar vistas i Sverigenäraom som-
eller i landnågot har under hit.passeratssom resan

grundutredningenNär genomförd översänds den till Invand-är
rarverket handläggningen ärendet. Invandrarver-övertarsom av
kets vidare fram tillutredning beslut kan innehålla vitt skildaett
insatser. Under tidenden har verket i ökad utsträckningsenaste ar-
betat inslagmed muntlig handläggning tidigare.större änett av

de fall det inte råderI någon tvekan sökandens identitetom
verket ingående de särskilda skäl till stöd förprövar angettssom

ansökan. underlaget inför beslutI ingår den kunskapäven som
finns inom verket, det gäller de politiska förhållandennär som
råder i sökandens hemland, eller i landdet han uppehållit sigsom
i före ankomsten till Sverige.

När det däremot osäkert den identitet sökandenär om som
korrekt krävs särskilda insatser från verkets sida förär attuppger

kunna genomföra asylutredningen. ingårHär åtgärder språk-som
analyser och textanalyser också vissa kunskapstester. Inte säl-men
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lan får verket söka upplysningar till stöd för säkrare identifie-en
ring, med hjälp svenska ambassader och konsulat, hos detav upp-
givna hemlandets myndigheter. språk-Om och textanalysema ty-
der sökanden kommer från land elleratt ett annat ett annat
område han måste invandrarverket på andraän vägaruppger,
försöka få fram uppgifter sökandens identitet. omfattandeTrotsom
insatser det ibland nödvändigt för verket osäkraär att acceptera
uppgifter det gäller identiteten i det underlag ligger tillnär som
grund för verkets beslut.

detOm uppenbart det inte finns förskäl asyl utlän-ochär att
ningen inte kanheller uppehållstillstånd andra skäl får verketav
förordna dess beslut avvisning får verkställas detatt ävenom om
inte vunnit kraft.laga beslut förordnandeEtt omedelbarom av
verkställighet avvisningsbeslut måste fattas inom månadertreav
från den tidpunkt utlänningen i Sverige. finnsOm detreste
synnerliga skäl får sådant beslut meddelas ävenett än tresenare
månader efter ankomsten. Ett synnerligt skäl kan utlän-attvara
ningen inte har givit sig tillkänna förrän efter månader.tre

Målsättningen Invandrarverket ska kunna fatta beslutär att ett
i asylärende inom två månader från det ärendet överlämna-ett att
des till verket. VerksamhetsmålDetta har inte varit möjligt nå.att
Under perioden juli till december den1994 genomsnittligavar
handläggningstiden för asylärende 200 dagar. negativtEttett ca
beslut kan överklagas till utlänningsnämnden In-överprövarsom
vandrarverkets beslut. målsättning förEn nämndens arbete är att
handläggningstiden för ärende nämnden ska inteett överprövasom
överstiger fyra månader. Måltiden för den sammanlagda handlägg-
ningen asylärende, från det ärendet kommer till invand-ettav
rarverket och till beslut i utlänningsnämnden, uppgår därmed till

månader.sex
Nära 15 000 asylsökande fick avslag på sin ansökan i första

instans år 1994. Under period handlades 14 800 överkla-samma
gandeärenden invandrarverket. Verket ändrade vid ompröv-av
ningen sitt tidigare avslagsbeslut i fall.500 14 200 ärendenca
gick vidare till utlänningsnämnden. Den genomsnittliga handlägg-
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uppgick andra halvåret till nio må-ningstiden hos nämnden 1994
nader.

beslut kan inte överklagas. kanUtlänningsnämndens Däremot
tid-ansökan uppehållstillstånd lämnas efter denävenen ny om

avvisningsbeslut vunnit laga kraft. sådan ansökanpunkt Enett ny
direkt till utlänningsnämnden.lämnas

asylsökandeMottagandet4.4.1 av

har det ekonomiska för mottagandet asylsökan-Staten ansvaret av
de och flyktingar. invandrarverk huvudman för verk-Statens är
samheten. Verket driver utredningsslussar och flyktingförläggning-

flesta förläggningar drivs i regi förekommerdetDear. egen men
också förläggningar drivs entreprenad ideella organisa-att av
tioner, kyrkor eller företag. Mottagningsverksamheten drivs med

hög grad flexibilitet och måste snabbt kunna tillen av anpassas
förändrade flyktingströmmar. exempel kanSom 95 000nämnas att
asylsökande vistades verkets förläggningar vid halvårsskiftet

Halvårsskiftet beräknas platser behöva i1992. 1995 10 000 tasca
anspråk.

till den juli organiserades mottagningsverksam-Fram 1 1994
heten asylsökande, efterså genomförd grundutredning, pla-att en
cerades vid någon de fyra utredningsslussarna finns i Mal-av som

Mölndal Flen och UpplandsSagåsen, Väsby Carlslund.mö,
Avsikten den asylsökande skulle bo utredningsslussenattvar
under utredningstiden. Syftet med slussboendet skapa förut-attvar
sättningar för snabb och tillförlitlig handläggning asylären-en av
den. Målet för slussverksamheten minimiera utredningsti-attvar
den till två veckor. bakgrund bl.a. denMot tillström-storaav
ningen asylsökande under har målet inteår kunnatav senare upp-
nas.

Utgångspunkten asylsökanden skulle vistas utred-attvar
ningsslussen under den tid krävdes för genomföra asylut-attsom
redningen. Därefter anvisades sökanden plats på flyktingför-en en
läggning i avvaktan beslut i asylärendet.
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ibeslutade riksdagen vissa ändringarVåren 1994 mottag-om
199394:94,för asylsökande och flyktingarningssystemet prop.

innebarl99394:SfU11, rskr. 199394:l88. Beslutetbet. att en
bo och vistas utanför utredningsslussför-asylsökande har rätt att

utredningstiden i beslut i asylären-läggning under och avvaktan på
berättigad till ekonomiskt bidrag också förSökandendet. är ett

Sökandenhan ordnar bostad hand.boendekostnadema på egenom
Invandrarverkets förläggningar.skrivs dock vid Det egnaen av

geografiskt till den den förlägg-boendet inte bundet region som
tillhör. träddening sökanden inskriven Reglerna kraft den ldär

juli 1994.
uppdrag, genomförtinvandrarverk har, regeringensStatens

effekter detomfattningen och deförsta uppföljning somav aven
redovisades tillavseenden. Uppdragetboendet får i olikaegna

januari 1995.regeringen den 31
asylsö-tredjedel deredovisningen framgårAv näraatt aven

sökande med boende borboende.kande bor i Varannan egeteget
fjärdeGöteborg och Malmö.Stockholm, Varti storstadsområdena

också ivårdnadshavare i Sverige boddeunder årbarn 18 egetutan
bor i boende harasylsökandeboende. Antalet äneget mersom

frånperioden juli till och med december 1994fördubblats under -
vid årsskiftethalvårsskiftet till1994 7 1001003 personer

förläggningsboendet halv-199495. tid harUnder änmersamma
Enligt bedömningar från lnvandrarver-till 16 300erats personer.

väljahälften de asylsökande kommaförväntas tillket attupp av
fortsättningen.boende ieget

bedöma.det boendet svåra Koncentra-Effekterna är attegnaav
dockboende till vissa kommuner kantionen asylsökande i egetav

för Invandrarverket träffapåverka möjligheternaframöver över-att
kommunala flyktingmot-med kommunerna detenskommelser om

gäller asylsökandeErfarenheterna det nå dentagandet där. när att
utredningsarbetet eller i verkställighetsskedetolika åtgärder iför är

handläggare asylärende ellerblandade. enskilda fall kanI ettaven
sökanden respektiveverkställighetsärende ha svårigheter nåattett

avvisas.den skasom
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Under våren 1995 genomför invandrarverk uppfölj-Statens en
ning asylsökande i boende och de effekter handlägg-påegetav
ningstiderna och det kommunala flyktingmottagandet ett egetsom
boende kan ha.

4.5 Avvisning och utvisning

Allmänt4.5.1

Polismyndigheten för beslut avvisning elleratt ettansvarar om
Ärendetutvisning verkställs. överlämnas till polisen från utlän-

ningsnämnden och i vissa fall direkt från invandrarverket. Invand-
rarverket har dock det ekonomiska för de avvisadesansvaret upp-
ehälle också under den tid verkställigheten avvis-som av
ningsutvisningsbeslutet bereds. På uppdrag från polisen planerar
och beställer Kriminalvårdens Transporttjänst för avvisade.resor
Polisen bestämmer avvisad bör eskorteras landet ochutom en ur

eskorten ska tjänsteman från Transporttjänsten ellerom vara en
från polisen.

avvisningsutvisningsbeslutEtt verkställt utlänningennäranses
Sverige.rest ut ur

Huvudprincipen för verkställigheten från Sverigeär att avresan
ska ske frivilligt. de fall utlänningI särskilda tvångsâtgär-utanen
der eller andra särskilda påtryckningar självmantutan utreser ur
landet s.k. frivillig verkställighet ha genomförts.anses en

Eftersom det för närvarande inte förekommer någon kontroll av
vilka landet det statistiska materialet i vil-ärutsom reser ur om
ken omfattning beslut avvisning och utvisning verkligen ärom
verkställda och utlänningen således har landet- ofull-rest ut ur-
ständigt. Det material finns tillgå de utlänningarrörattsom som
avvisats eller utvisats och där polismyndigheten beställer och ge-
nomför Ett antal avvisade efterlysta. Vidstort äravresan. personer
årsskiftet drygt 7 800 med avvisningsbeslut efterlystavar personer

1 700 bam. Några kan misstänkasöver uppehålla sigvarav var
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illegalt i Sverige. harDet också uppdagats efterlystaatt personer
sökt ochasyl på i identitet. kan dock inteDet uteslutasnytt en ny

betydande antal de efterlysta har lämnat landetäratt ett av som
hand.egen

avvisasEn eller utvisas har förbereda sinrätt attperson som
från landet. tidsgränserDe normgivande tvåär äravresa som

veckor for avvisas och fyra veckor för den ut-en person som som
visas. det finns särskilda fårOm skäl avvisningsbeslut förenasett
med villkor längre eller kortare förberedelsetider För verkstäl-om
lighet.

Reglerna4.5.2 avvisning och utvisningom

Bestämmelserna avvisning och utvisning återfinns i kap.4om
utlänningslagen.

Reglerna avvisning omfattar i princip alla utlänningarom som
in i landet eller vistas här de har, eller vid tid-utan attreser som

punkten för inresa i landet haft,har de handlingar krävs försom
till inresa och vistelse.rätt

Avvisning i anslutning till inresekontrollen blir aktuell för den
utlänning saknar visering och andra tillstånd sådanasom pass, om
krävs för hanhon ska ha i landet. utlän-Omrättatt att resa en
ning vid inresekontrollen undviker lämna uppgifter, medvetetatt
lämnar felaktiga uppgifter eller medvetet förtiger uppgifter ärsom
väsentliga för få i landet kan utlänningenrätten avvisas.att resa
Också den kan sakna medel För sitt uppehälle ellerantassom en
utlänning kan misstänkas begå brott i Sverige får avvisas.som

invandrarverkStatens beslutar avvisning den skaom om som av-
visas har vistats månader i Sverige. andra fall,Iän tre utommer

det gäller asylsökande, polisen avvisningsfrågan.när prövar
utländskaFör medborgare söker asyl i landet, ellersom som

söker tillstånd återförenas med familjemedlem harnäraatt en som
bo här, gäller särskilda regler. Enrätt söker asylatt person som

avvisas asylprövningen resulterar i ansökan avslås. detOmattom
uppenbart den sökande saknar skäl för asylär och han elleratt om
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tillstånd ihon heller andra grunder ska beviljasinte på att stanna
familjeanknytning, får invandrarverket förordnalandet, exempelvis

avvisning verkställas det vunnit lagabeslut får attatt utanett om
utlänningenkraft omedelbar verkställighet, vistats här kortareom,

synnerliga skäl talar för detta.tid månader, såvida inteän tre
utvisning används i utlänningslagen i två olika hän-Begreppet

utlänningar dömts för viss allvarligseenden, dels beträffande som
efter tidenbrottslighet i Sverige, dels de vistas i landet det attsom

eller uppehållstillstånd harför uppehållstillstånd gåttett ut vars
utvisning i fal-återkallats. Invandrarverket beslutar deom senare

len.
hand-Utvisning grund brott beslutas den domstolav somav

lägger domstol ställning till fråganbrottmålet. När tar ut-en om
till eventuella hinder förvisning ska domstolen också hänsynta

det gäller beslut utvis-verkställighet utvisningbeslutet. Närav om
ning grund brott finns särskilda regler för konventionsflyk-på av

fått uppehållstillståndtingar, krigsvägrare och som avpersoner
tidflyktingliknande skäl, för utländska barn bott viss i landetsom

för de har haft uppehållstillstånd under längre tid.samt som en
beslut avvisning kaninvandrarverks överklagas tillStatens om

Utlänningsnämndens beslut i avvisningsären-Utlänningsnämnden.
det kan inte kan såväl utlänningsnämndenDäremotöverprövas.

invandrarverket överlämna ärende till regeringen för pröv-ettsom
ning.

beslut avvisning får förenas med förbud förEtt utlän-ettom
ningen återvända till Sverige under viss tid, återreseförbud.att en

lagakraftvunnet avvisningsbeslut inte verkställtsEtt inom fyrasom
år upphör gälla.att
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Hinder4.5.3 for verkställighet avvisnings-av
och utvisningsbeslut

8 kap.Av l 4 utlänningslagen framgår vid vilka förhållanden-
beslut avvisning eller utvisning inte får verkställas, s.k.ettsom om

politiska verkställighetshinder.
En utlänning får aldrig avlägsnas landet han löper riskur om

för dödsstraff, kroppsstraff eller i det land han sänds tilltortyr
eller han i det intelandet har skydd sändas tillett attmot ettom
land där han löper sådana risker l §.

Om den avvisasutvisas riskerar politisk förföljelse i detsom
land han ska avlägsnas till får verkställighet inte heller ske såvida
inte den avvisade dömts for synnerligen allvarligt brott och detett
kan fara för allmän ordning och säkerhet låta honomutgöra att

.avi landet. Skyddet verkställighet avvisning- ellerstanna mot
utvisningsbelut gäller heller inte för den utlänning dömts försom
spioneri Sverige 2 §.mot

I 3 § krigsvägrare inte får sändas till land däratt ettanges en
han riskerar sändas till krigsskådeplats.att en

Verkställighetsskyddet för de factoflyktingar framgår 4av
sådan flyktingEn får inte sändas till hemlandet eller till något

land där han riskerar sändas till hemlandet hanhonannant att om
har synnerliga skäl detta.mot

AFörutom politiska hinder förekommer tidvis andra hinder av
praktisk eller det gäller verkställa beslutnärnatur att ettannan om
avvisning eller utvisning.

4.5.4 Verkställighet avvisnings och utvis-av

ningsbeslut

Polismyndigheten verkställer avvisnings- och utvisningsbeslut. Ett
beslut avvisning eller utvisning överlämnas till polismyndig-om
heten i den där den avvisade vistas utlänningen bor iort egetom
boende. utlänningenOm däremot bor flyktingförläggningen
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avlägsnandebeslutet till invandrarverk.översänds också Statens I
de fall slutgiltiga fattas Utlänningsnämndendet beslutet delgerav
nämnden alternativt och asylsökandespolisen Invandrarverket den
offentliga biträde detta.

Verkställighetsarbetet inleds med polisen kallar de avvisadeatt
bor i boende till förhör eller samtal syftar tilleget ett attsom som

klargöra förutsättningarna för planering avvisningenutvis-en av
ningen. den avvisade bor flyktingförläggningOm berättaren
invandrarverket avvsningsbeslutet.om

Polisen kontrollerar utlänningen har giltiga eller andraatt pass
identitetshandlingar och planerar i samverkan med denne för åter-

gäller val och ocksåDet åtgärderresväg ressättresan. av men som
kan behövas för avveckla utlänningens verksamhet i Sverige.att
Polisen därefterkontaktar Kriminalvårdens Transporttjänst som
beställer biljetter och i övrigt organiserar Polisen avgörresan. om
utlänningen ska ledsagas landet, dvs. eskort ska följaut ur om en
med resan.

det däremot råder oklarheterOm utlänningens identitet ochom
utlänningen saknar och andra handlingar påbörjas ettom pass ar-

bete med klarlägga identitetensöka och med skaffaatt att rese-
handlingar. polisensDenna del verkställighetsarbete idagärav
tidsödande och leder till långa verkställighetstider.

Om polisen finner verkställighet avlägsnandebeslutatt ettav
inte möjlig skall polisen underrätta invandrarverkStatensär om
detta. gäller både de aktuellaDet hindren för verkställighet ärom

politisk eller praktisk identitetslöshetart natur,av av mer som
eller okänt förekommermedborgarskap. Det också avlägs-att ett
nandebeslut inte kan verkställas utlänningens identitettrots att är
känd.

Om polisen denbedömer ska avlägsnas kommeratt attsom
hålla sig undan beslutakan utlänningen förvari iatt taman av-
vaktan på verkställighet beslutet.av
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4.6 Kontroll och tvångsåtgärder

Reglerna kontroll- och tvångsåtgärder återfinns i utlännings-om
lagens och kap.5 6

samband4.6.1 med inresaI

visaFörutom och i förekommande fall viseringatt ärupp pass en
utlänning skyldig lämna polisen upplysningar bety-att ärsom av
delse för bedömningen utlänningen har irätt attav om resa
landet. utlänningEn således skyldig skälen för sitt be-är att ange
sök eller visa han har tillräckliga ekonomiska medel för denatt att
tid vistelsen kan beräknas omfatta.

Polisen har också kroppsvisitera utlänning ochrätt att atten
söka igenom dennes bagage det krävs för reda identi-att taom

föreller klarlägga till Sverige.resvägenteten att
Om det krävs för bedömningen utlänning har rätt attom en

i landet har polisen kvarhålla utlänningen för utred-rätt attresa
ning under högst timmar.6 Om polisen under denna utredningstid

det krävs vidare överväganden kan myndigheten beslutaattanser
utlänningen i förvar under högst timmar.48ta

ansökananslutning4.6.2 tillI uppehålls-en om
tillstånd

Invandrarverket eller polisen får beslut omhänderta utlän-att en
nings eller identitetshandling vid ankomsten eller närpass annan
utlänningen ansöker uppehållstillstånd i landet.om

Under vissa omständigheter får Invandrarverket eller polisen
också omhänderta utlännings biljetter.en

Slutligen får polisen eller Invandrarverket utlännings fing-ta en
eravtryck och fotografera utlänning inte kan styrka sinen som
identitet vid ankomsten till Sverige eller hanhon efter inresa inär
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landet söker uppehållstillstånd eller det finns förutsättningar attom
utlänningen i förvar.ta

utlänningOm söker uppehållstillstånd och hans identitet ären
oklar får han i förvar under högst två veckor. det finnsOmtas
synnerliga skäl för det kan dock förvarstiden förlängas. Vidare får

utlänning i förvar det sannolikt han kommertas är att atten om
avvisas eller utvisas.

det tillräckligtOm kan utlänning istället för förvaranses en
ställas under uppsikt.

under fårBarn 16 år i förvar endast det sannolikttas är attom
barnet kommer avvisas och förordandet omedelbar verk-att att om
ställighet kommer meddelas.att

4.6.3 samband medI avvisning och utvisning

Polismyndigheten, Statens invandrarverk eller Utlänningsnämnden
kan besluta förvar i högst två månader avvisadutvisad.om av en
Förvaret kan förlängas det finns synnerliga skäl för det.om

Utländska barn under får16 år i förvar i anslutning tilltas
verkställighet avvisnings- eller utvisningsbeslut med föror-ettav
dande omedelbar verkställighet och risken uppenbarär attom om
barnet hålla sig kommerundan verkställig-att äventyraattgenom
het beslutet. fårBarn också i förvar i samband med verk-tasav
ställighet andra avlägsnandebeslut det vid tidigare försök attav om
verkställa beslutet inte visar sig tillräckligt ställa barnet underatt
uppsikt.

4.7 Kartläggning verkställigheterav av

avvisningsbeslut

Av utredningens direktiv framgår kartläggning verkstäl-att en av
ligheter avvisningsbeslut ska grund för utredningensutgöraav en
vidare överväganden och förslag. Kartläggningen har genomförts



Bakgrund42 1995:55

rikspolistyrelsen. Kriminalvårdens Transporttjänst har lämnatav
del kartläggningsmaterialet.statistikuppgifter utgör ensom av

rikspolisstyrelsen genomfört till antal polis-enkätDen ettsom
urval myndigheternas redovisasmyndigheter och ett av svar som

bilaga

metod förVal kartläggningen4.7.1 av

Inledningsvis hade jag ambitionen genomföra komplett kart-att en
verkställighetsärenden under viss period hadeläggning hur enav

verkställigheten hade genomförts polismyn-handlagts och hur av
kunna kvantifierasärskilt intresse ochdighetema. Av är attvar - -

omfattning verkställighet avvisningsbeslutvilkenoch beskriva i av
likaså kunna klar-genomföras frivilligt. angelägetkan Det attvar

omfattning verkställigheten hade måst genomförasi vilkengöra
kommit ifråga.och i så fall vilka tvångsmedelmed tvång som

förmaterialet skulle kunna underlagAmbitionen utgöra ettattvar
begränsasanvändningen tvångsmedel kanbedöma ytter-att avom

till idag.ligare i förhållande
skulleockså kartläggningen kunnabetydelseAv utgöraattvar

verkställighetvilka konkreta hinder förunderlag för bedömaattett
också viktigtavvisning polisenbeslut Detmöter.som varomav

omfattning det förekommer familjes-kunna redovisa i vilkenatt
barn skiljs från sina föräldrarhur vanligt detplittring och är att

under och i svåra former.barn avvisas landet tvångeller att ur
skulle kunna på så omfattandekartläggningEn som ge svar

genomförbar under den korta tid ståttfrågor visade sig inte som
uppgifter sammanställ-förtill buds. Skälet detta är utöveratt -

avvisningsbeslut, grunderna för omhändertagandeningar omom
beslut uppsikt behovet eskortför förvar och samtom om om av
samlas manuellt. de frågeställning-vid måste in Flera avavresan -

sådan karaktär kräverjag sökte har också deattsvar enar som
polispersonal faktiskt verk-bedömning den handlagt ettsomen av

ställighetsärende eller de följt med eskort.personer som somav
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Under år inkom1994 35 690 verkställighetsärenden till polis-
myndigheterna 11 758 gällde barn. Under året verkställdevarav
polisen 19 avvisningsbeslut.000över Av dessa gällde 6 279 verk-
ställigheter bam. Vid utgången år 1994 hade polisen 13 455av
verkställighetsärenden handlägga. Vid årsskiftet 199495att var

7 500 avvisadeöver efterlysta.personer
kartläggningEn verkställighet beslut avvisning ochav av om

utvisning kräver omfattande manuellt arbete. självaI verketett är
det fråga genomgång varje enskilt verkställig-om en noggrann av
hetsärende beretts och handlagts polismyndighet.som av av en

En komplikation jag blev också polismyndig-attsom varse var
heten arbetar med organisation från den januari1 1995. Jagen ny
gjorde den bedömningen det inte realistiskt begäraatt att attvar
polismyndighetema skulle kunna personella iavsätta denresurser
omfattning skulle krävas för genomföra fullständigattsom en
kartläggning hur verkställighetsarbetet bedrivits och hur beslutav

avvisning därmed kunnat genomföras.om
En avgränsning kartläggningens omfattning såväl i tidav som

i och begränsning efterfrågade uppgifter blev prak-rum en av av
tiska och tidsmässiga skäl nödvändig.

Kartläggningen begränsades således till omfatta perioden 1att
januari till och med 30 juni 1994 och antal polismyndigheterett
valdes Slutligen utarbetade företrädare förut. Rikspolisstyrelsen ett
förslag till enkät grundval diskussioner och samtal förtsav som
inom utredningen. Enkäten utsändes den januari13 1995 med en
begäran den februari.1senastom svar

Trots den korta tid stod till myndigheternas förfogande försom
genomgång aktuellt material de lämnatsav ger svar som en
förhållandevis god bild verkställighetsarbetet och vilka faktorerav

har betydelse det gäller kunnastor när genomförasom be-att ett
slut avvisning effektivt och värdigt.om
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Resultat och slutsatser4.7.2

verkställighetsä-Under den aktuella perioden inkom drygt 5005
haderenden till de aktuella myndigheterna. Vid svarstillfallet

verkställts vilket drygt2 320 ärenden 40 %. 3 336 ären-motsvarar
tagitden hade inte verkställts den polismyndighet emotsomav

ärendena.
Skälen till många ärenden inte verkställts dock flera.så äratt

beslutade regeringen asylsö-Under den aktuella perioden medge
familjer till uppehållstillstånd i vissa fall. Ikande med barn rätt
omfattning regler-vilken de avvisats omfattatspersoner som av

denna förordning och således fått uppehållstillstånd efterfråga-ina
des inte i enkäten. vissa fall kan ha lämnat inI nypersoner en

och fått beviljad.ansökan uppehållstillstånd sådan Somom en
polis-exempel ärenden där ansökan beviljats enen ny anger

myndighet detta gäller för de inkomna ärenden40 %att somav
perioden.myndigheten verkställt under

antal ärenden har överlämnats till polismyn-Ett stort en annan
olikadighet vilket berott asylsökanden bytt förläggningatt av

orsaker under asylprövningen. Förordnandet verkställighet avom
polis-avvisningsbeslutet har således helt enkelt skickats till fel

myndighet. Polismyndigheten i Katrineholm så mycketattanger
tilltredjedel alla verkställda ärenden överlämnats ensom en av

polismyndighet för handläggning.annan
skäl till ärende inte verkställts utlän-De äratt ett attsom anges

avvikit, inte hemlandet ellerningen har utlänningen iatt tas emot
i något land utlänningen saknarannat samt att pass.

tredjedel de verkställdaDet är värt nästanatt notera att en av
bedöms frivilligt, avvisadeavvisningama ha genomförts dvs. de

har inte något sig avvisningen.sätt motsatti
Användningen hälf-tvångsmedel dock omfattande. Iär näraav

ärendende verkställts har endera förvar eller uppsiktten av som
tillgipits. förhållande råder det gäller behovetSamma när es-av
kort. Ungefär hälften de avvisade har eskorterats landet.utav ur

användningen polisenTrots tvångsmedel bedömningengör attav
endast 137 totalt 2 verkställda avvisningsbeslut320 svårar-av var
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tade verkställigheter. det frågan bedömning frånHär är om en
polismyndighetens sida vilka verkställigheter uppfattatsav som

Vad svårartadesärskilt svåra verkställa.attvara som anses vara
verkställigheter kan naturligtvis beskrivas på skilda Hit hörsätt.
dock verkställighet avvisade vårdats sjukhus, denpå närav som
avvisade aktivt motarbetat verkställigheten olika och medpå sätt
inslag synnerligen drastiska åtgärder också avvisadeav men som

sin identitet.vägrar rättauppge
har särskilt uppmärksammat endast fall familje-Jag llatt av

Ävensplittring frånredovisas. varje ärende där barn skiljs nå-om
sina föräldrar misslyckande, antaletmåste dockär ettgon av anses

litet i detta sammanhang.vara
visar den genomfördaSammantaget kartläggningen verk-att en

ställighet avvisningsbeslut vanligen sker sådana for-underettav
de kan betraktas acceptabla. fall medverkarI mångaattmer som

den avvisade själv till verkställigheten kan genomföras. Antaletatt
verkställigheter svårartade och antalet familjer splittrasärsom som
vid verkställighet förhållandevis litet.är

faktumDet så omfattande antal verkställighetsärendenatt ett
inte omgående överlämnas till den polismyndighet ska verk-som
ställa ärendet inte acceptabelt. fördröjer verkställigheten.Dettaär
Den polismyndighet får verkställighetsärende tillöversäntettsom
sig måste tid skaffa fram uppgifter den avvisade förägna att om

kunna till vilken polismyndighet ärendet skaavgöraatt över-som
lämnats.

förhållandevisDen omfattande användningen förvar införav
genomförande verkställigheten bör analyseras kanDetnärmare.av
bero på upparbetade rutiner och mindre på faktiska behov. Kart-
läggningen på den punkten inget tydligt ocksåDet ärger svar.
angeläget insatser kan leda till de avvi-övervägaatt attsom som

beslutet och lämnar landet frivilligt.accepterarsas
avvisningsbeslutDe verkställts har berott påsom
den avvisade saknar passhandlingar,att-
hanshenner identitet okänd eller oklar,att är-
den ska avvisas håller sig undan,att som-
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i någothemland elleri sittavvisade inteden annattas emotatt-
land.

och oklara identiteteravsaknad handlingargällerdet ärNär av
vidtas Förolika åtgärder kandet nödvändigt attprövaatt mansom

faktumproblem.med dessa Detska komma tillrätta att personer
hemlandetsitt hemland inteavvisas tillska accepteras avsom

internationellde regler förstriderifråga allvarligt. Detär mot sam-
förfaktiska hinderfinns idag. Sådanaländerverkan mellan som

och studerasbör observerasavvisningsbeslutverkställighet av
noga.



Hanteringen asylärende5 ettav

asyl i Sverige hanteras har betydelse föransökanHur storen om
möjligheterna förbereda och genomföra beslut avvis-att ett om

gäller både möjligheterna för den frivilligtning. Det avvisade att
från förutsättningarna förSverige och ansvariga myndig-avresa

heter verkställa avvisningsbeslutet.att
Kopplingen mellan själva prövningen asylansökan ochav en

verkställighet avvisningsbeslut vid granskningär närmareettav en
Äventydlig. andra myndighetsuppgifter, i och för sig inte ärsom

del asylprövningen, har betydelse för själva verkställighets-en av
arbetet.

Redan organisationen och kvaliteten inresekontrollen, dvsav
prövningen utlänning har få in i och vistas irätt attav om en resa
Sverige, möjligheternapåverkar för polisen i skedeatt ett senare
genomföra beslut avvisning. vid inresekontrollenDet ärett om

människor vill söka asyl i Sverige måste kunna identifie-som som
i anslutning tillockså inresekontrollen, vid passkontrol-Det ärras.

len, ansökan uppehållstillstånd bör lämnas in tillsom en om myn-
digheterna för prövning.

Utformningen asylprövningen påverkar kvaliteten asylut-iav
redningen. asylsökande inte fårNär i landet ochrätt att stannaen
ärendet överlämnas till polisen för verkställighet avvisnings-ettav
beslut polisen beroende hur utredningen har genomförts förär av

kunna genomföra avvisningen. Brister kan finnas i utred-att som
handläggningenningen måste kompletteras polisen under ettav av

ärende verkställighet.om
Också mottagandet asylsökande och innehållet i den verk-av

samhet erbjuds asylsökande under asylprövningstiden ärsom av
vikt för effektiv verkställighet avvisningsbeslut. planeradEnen av
och strukturerad verksamhet syftar till förbereda ochattsom un-
derlätta för asylsökande återvända till hemlandet, eller till detatt
land sökanden kom från, påverkar också förutsättningarna försom
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genomföramed den avvisadei samverkanpolisen att en avresa
Sverige.från

medbör därför granskasi asylprövningenolikaDe momenten
i prövningen för sig påverkarutgångspunkt hur olika delar var

verkställighetsskedet.
asylä-asylprövningen och handläggningenHanteringen avav

förbättra kvaliteten i asyl-med inriktningbörrenden prövas att
Avgörandemottagandet asylsökande.och iutredningen är enav

i asyl-handläggningen, ökad kompetenskontinuitet iförbättrad en
prövningen.tillgänglighet underoch högprövningen en

i asylprövningenFörbättrad kvalitet

uppfylla mycket högt ställ-asylärenden måsteHandläggningen av
få exempel på myndighetsutöv-rättssäkerhet. finnsDetda krav

gäl-avgörande för den beslutetslutliga beslutet sådär detning är
beslutsunderlaget, de skälasylprövningen. Kvaliteten iler som

andra uppgifter sökandenredovisas i asylfrågan och om somsom
tillståndsbeslut, avgörande förtill grund förkan ligga är rättattett

fattas.beslut
korrekta. måsteUppgifterna samlas måste De varavarasom

bildfullständiga och riktigkontrollerbara, de måste ge en avvara
i in-skydd. Varje oklarhet underlagetasylsökandes behov aven

tillräckligt under-andra uppgifter i signebär ettoavsett gerom-
beslut osäkerhet.lag för ett en-

betydelse. detta sammanhangSamtidigt tidsaspekten Iär storav
dyrbarutdragen asylprövning kostsam ochfaktumdet ärattär en

asyl-avgörande. Utredningstiden påfrestande för varjedock inte är
handläggningstiden kan hållas kort. hurOavsettsökande, även om

vidtas förväntetiden organiseras och vilka insatser ettattsom ge
faktumomhändertagande, kan det inte skymma det vänte-attgott
tidsådan, sökandens perspektiv, ovisshet.tiden är en avsom ur

allvarlig handläggningstider för asylsökandeSärskilt långaär
beslutmed bam. Eftersom slutligt under defamiljer väntan

ofta har barnen påbörjat sinåren varit längre två åränsenaste
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anpassning till svenska förhållanden. knyter kontakter härDe och
utvecklar socialt nätverk med andra svenska barn ochett vuxna.

förmåga sig till förhållan-har ocksåBarn större atten anpassa nya
den människor. därför intryck och läräldre Barnen sigän tar av

sig vanligensnabbt svenska förhållningssätt. lär snabbareDe än
hända utvecklingenspråket. kan det hem-Däremot attvuxna av

landsspråket väntetiderna uppgår till år kanNärstannar av. man
inte heller bortse från det faktum barnens anknytning till hem-att
landet försvagas. det slutgiltiga beslutet innebärOm ansökanatt

familjenavslås och avvisas innebär det ytterligare uppbrottatt ett
barnen drabbassom av.

Verkställighet avvisningsbeslut beroende beslutsunder-ärav av
lagets kvalitet och förden tid gått åt handläggningen ettsom av
ärende fram till slutgiltigt beslut. Verkställighetsarbetet endastär
den avslutande länken i den kedja olika ingår imomentav som
asylprocessen. Möjligheterna verkställa avvisningsbeslutenatt
effektivt och värdigt därför, såväl direkt indirekt, beroendeär som

kvaliteten i de tidigare åtgärderna.av
Behoven kompetent erfarenoch personal i den in-är storav

ledande asylprövningen. i anslutning tillDet asylansökanär att en
lämnas in, och de åtgärder kan vidtas i omedelbargenom som
anslutning därtill, samlad och högre kompetens isom en mer
handläggningsarbetet eftersträvansvärd. Därigenom kanär mest
kvaliteten i utredningen förbättras samtidigt handläggnings-som
tiden kan begränsas. personalDen har lång erfarenhet ochsom
omfattande kunskaper asylpolitiken bör i asylpröv-om engageras
ningen direkt i anslutning till ansökan lämnas in.att

också i anslutningDet till asylansökanär görsatt en som en
effektiv kontroll och uppföljning de uppgiftermer av som

sökanden lämnar måste kunna genomföras. Varje fonn kontrollav
uppgifter enskild lämnar sina personliga förhållan-av som en om

den måste omgärdas strikta regler och begränsningar. Kontrol-av
len måste ske korrekt och med så hänsyn möj-sättett stor som
ligt till sökandens integritet.
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Kontinuitet asylprövningeni

Asylprövningen bör sammanhängande och kontinuerligenses som
delmoment kan särskiljas.där olika De ärprocess

inresekontroll,-
följandeasylutredning och därav beslut, samt-

slutgiltigt beslut.verkställighet av-

Organisationen inresekontrollen och utformningen deav av
inledande åtgärderna i asylprövningen kommer påverka ochatt

de följande insatserna i och slutligen avgöran-styra processen vara
för verkställighetsarbetet effek-de också kan genomförasatt ett

tivt och i former.humanasätt
Allt material kan samlas och alla uppgifter kansom som

i tidigaste skedet prövningen betydelsehämtas det är storav av
effektivitetenför kvaliteten och därmed i den fortsatta processen.

påverkar framför allt handläggningstiden, eftersom komplettDe ett
möjligheterna smidigt vidarebeslutsunderlag ökar sättatt ett

kvalitativ förbättring i tidigaste delari En ärprocessen. processens
därför minst lika väsentlig insatser i dess avslutande skede.som

statsfmansiella läget kräver återhållsamhetnuvarandeDet stor
tillgängliga inom alla politikområden.och hushållning resurserav

Åtgärder tillgäller inom detta område. lederDet även som en
dock inom just detta område utformas såökad hushållning måste

till rättsförluster för den asylsökande. för-de inte leder Enatt
ändrad inriktning asylprocessen, inkluderande verkställighetenav

därför fram till sådan bliravvisade, bör leda att processen somav
den kvalitativt bättre under-hållfast, robust och att ettgermer mer

för besluten.lag
grannlaga uppgift försöka granska asylprocessenDet är atten

de asylsökande. önskan och förhopp-med Derasögonsamma som
naturligtvis prövningen ska resultera i beslutning är att ett som

får tillstånd bosätta sig iinnebär de vårt land. Om pröv-att att
ningen däremot leder till avvisningsbeslut det viktigt deärett att

informationersökande alla och alla uppgifter kan havet att som
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betydelse för avgörandet har redovisats i asylutredningen och att
de beaktats i beslutet.

vidare perspektiv det avgörande prövningen såväl iI ärett att
varje individuellt ärende vid jämförelse mellan olika ären-som en
den sker utifrån och lika grunder. Jämförbarheten beslutsamma av
i olika individuella ärenden avgörande för den långsiktiga håll-är
fastheten den asylrätten.i svenska

koncentration och insatser till den inledandeEn av resurser
handläggningen och betydelsefull. första kontakterna medDeär
myndigheterna de uppgifteroch myndigheterna då får densom av
sökande avgörande för den fortsatta handläggningen. Säkraär
uppgifter sökandens identitet och till landetresvägen ärom om
särskilt betydelsefulla. Alla uppgifter skälen för asylansökanom

kan lämnas i tidigt skede behovet hämta inavgörett attsom av
kompletterande och förtydligande upplysningar och uppgifter. Ju
säkrare och fullständiga upplysningar kan säkerställas imer som
prövningens inledning, desto säkrare kommer det slutliga beslutet

bli.att
Avbrott i prövningen bör undvikas. förbättrad kontinuitetEn i

handläggningen bör långt detså praktiskt genomförbart efter-är
börSträvan och handläggare ellersträvas. attvara en samma -

handläggare följer ärende från den tidpunkt ansökanettgrupp av -
lämnas till dess ärendet överlämnas till den tjänsteman harsom

beslut i ärendet.att ta
Generellt fördröjs hanteringen ärende varje gång ärendetettav

överlämnas till myndighet, avdelning inomen annan en annan en
myndighet eller till tjänsteman för vidare hand-t.o.m. en annan
läggning. Varje sådant överlämnande kräver den överatt tarsom
ärendet får rimligt tid sig i detta. asylärendenI därsättaatten -
samhället har ställt särskilt höga krav det gäller rättssäker-närupp
het och där varje individuellt ärende ska med särskildavgöras
hänsyn till just de speciella motiv och behov den enskildesom
sökanden har kontinuitet det gäller handläggningenär när av-
särskilt vikt.
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till de inledandekoncentreraGenom momentenatt avresurser
in-också handläggningstiden begränsas.asylprövningen kan De

därför de upplysningarbör utformas såledande insatserna att som
i omedelbarför tillståndsfrågan hämtasha betydelsekan an-

efter inresa i landet, itill inresan, eller ansökan skerslutning om
till ansökan lämnas in.omedelbar anslutning att en

kontinuitet kan underlättas samlaökadEn ansvaretattgenom
till myndighet. nuvarandehanteringen asylärenden Detför av en

för hanteringen asylärenden försvårarsplittrade ansvaret av en
prövning och förlänger handläggningstidema. Ge-sammanhållen

inkluderandeför asylprövningen,föra ansvaretatt sammannom
asylansökan och genomföra den inle-för attatt ta emotansvaret

och för verkställighet beslutdande utredningen ansvaret av om
möjligheterna förbättramyndighet, underlättasavvisning till atten

ikontinuiteten processen.

Förbättrad tillgänglighet

förusätter genomgripandetillgänglighet i asylprocessengodEn
tillgänglig-förhållande till nuvarande ordning.förändringar i Hög

personella andrakrav omprioritering ochhet ställer resur-en av
och asyl-myndigheter för inresekontrollenför de som svararser

prövningen.
omfattning idag hand-asylärende bör i betydligtEtt större än

muntlig, hand-muntligt. koncentrerad, huvudsakligenläggas En
lnvandrarverketförutsätter omprioriterar sinaläggning att resurser

personal vid inreseorterna.och förlägger de större
huvudsakligen skriftlig handläggning, såErfarenheterna av en

asylprövningen hos lnvandrarverket varit organiserat under desom
talar också för detta. muntligaåren, starkt planeradeDetsenaste

inslaget i handläggningen bestod tidigare det förhörav som ge-
nomfördes i den grundutredning polisen utför. ärendetNärsom
därefter överlämnades till lnvandrarverket förutsattes den fortsatta
handläggningen ske främst skriftligen, bland denannat attgenom

själv beskrev sin situation sinasökande och personliga skäl för
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asylansökan i s.k. självberättelse. Uppgifterna i självberättelsenen
förväntades kunna ligga till grund för vidare utredning föroch
beslut i ärendet. Brister i självberättelsen medförde dock hand-att
läggningen fördröjdes. sällan krävdesInte kompetteringar med

Förtydligandemuntliga och samtal i skede. praktikenIett senare
har därför självberättelsen falleller i kom-ersatts vartnumera -
pletterats med muntliga överläggningar.-

Riksrevisionsverket har också vid sin granskning asylpröv-av
föreslagitningen det muntliga inslagen handläggningeni böratt

byggas RRV 1994:20 Hanteringen asylärenden.ut rapport av
Skälen till förslag verket under detRRV:s reviderande arbe-är att

funnit skriftlig handläggning ofta måste kompletteras medtet att
muntliga inslag och värdet den skriftliga handläggningenatt av
därför starkt kan ifrågasättas. Asylprocessutredningen har också i
sitt betänkande EffektivareSOU 1995: 46 styrning och rättssä-
kerhet i asylprocessen behandlat denna fråga.

väl dokumenterad muntligFörutom handläggning kanatt en
förväntas leda till högre kvalitet i beslutsunderlaget, vilket ävenen
förkortar handläggningstiderna, den direkta muntliga kontaktenär
nödvändig för inleda den informativa måste finnasatt process som
i asylprövningen.

verkställighetsarbetetTrots idag organiseratäratt som en av-
gränsad och självständig del asylhanteringen möjligheternaärav

bedriva dettat effektivt beroende asylutredningen och denatt attav
Äveninnehåller fullständiga och korrekta uppgifter. målsätt-om

ningen under prövotiden naturligtvis redovisa alla uppgifterär att
samtligaoch skäl kan till för den sökanden, ochsom vara gang
således förkan tala tillståndsansökan ska beviljas,att ärsom upp-

gifterna väsentliga förockså den myndighet ska verkställasom en
avvisning den sökande inte får tillstånd i Sverige.att stannaom
Det viktigt för polisen uppgifterna den avvisades identi-är att om

och nationalitet säkra. Också uppgifter familjesituationtet är om
och den avvisades sociala bakgrund i övrigt betydelseärom av
för verkställighetsarbetet. Slutligen verkställighetsarbetet bero-är
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förberetts asylansökan kanende den avvisas på attatt enav som
avslås.komma att

tydligt redo-information asylprövningen förriktad underEn att
verkligen finns för asylsökandevisa vilka förutsättningar som en

vid de första inledandefå sin ansökan beviljad viktig. Redanäratt
sökande de få informationermuntliga kontakterna med de måste

fall troligheten ansökan kom-möjligheten i vissa även attom --
tydlig och konkret informationavslås. fråganDet äratt om enmer
krävs för uppehållstill-de faktiska förutsättningar att ettsomom

mental beredskapska beviljas. kunna byggastånd För att upp en
fortlöpan-ansökan kan komma avslås måstedemhos attatt enom

redan tidigt under asylprövningen.de information lämnas
ämbets-förvaltningsärenden förutsätterHandläggningen attav

Även sökande inte självundersökningsplikt.harmännen om enen
asylansökan ålig-kan finnas till stöd förförmår de skäl somange

söka efterså långt möjligt pådet handläggaren sättatt annatger
har.skyddsbehov sökande verkligenvisar vilketuppgifter ensom

grundläggande tradition bevaras. DennadennaangelägetDet är att
uttalad förarbetena till 1989undersökningsplikt finns också klart i

utlänningslag.års
delta i asyl-söker asyl i landet harOckså de ett attansvarsom

för komplettsökande förutsätts samarbetaprövningen. De att en
genomföras. Självklart kan det såhandläggning ska kunna attvara

sådana upplevelser och erfarenheterasylsökande har av myn-en
personalsökanden känner berättigad misstrodigheter motatt en

förhållanden ochmyndigheter. Också kulturellaföreträdersom
vilka sökande och hurtraditioner kan påverka uppgifter lämnaren

uppgifterna fråga hur de uppfattas deni samt mot-presenteras av
skäl,tagande handläggaren. asylsökande kan andraEn även av

prövningen.sjudom, förhindrad aktivt delta iattsom vara
sökandeseffektivisering beroende deasylprocessenEn ärav av

period asylprövningens in-medverkar aktivt. Under kortare ien
infonnerasledning det rimligt sökande därför dedeär att attom

förfo-kontinuerligt beredda stå till myndighetensmåste attvara
främstgande. Eftersom det den asylsökande drabbasär som av
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brister i prövningen, endera i form beslutsunderlaget inte fårattav
den höga kvalitet kunde varit möjlig eller därigenom vän-attsom
tetiden fram till slutligt beslut förlängs, ligger det i sökandens
intresse medverka.att

balansEn mellan å sidan myndighetens för kom-attena ansvar
och erfaren personal finns tillgänglig för utredningpetent och å

andra sidan den sökandes för ställa sig till förfogandeattansvar
för utredning måste tydliggöras.

Enligt min mening det angeläget förbättraär möjligheternaatt
till uppföljning och kontroll de uppgifter de sökande läm-av som

Det också rimligt begränsaär de sökandes frittatt rättnar. att
välja vistelseort under kortare tid för möjliggöraatten en sam-
manhållen och snabbare handläggning idag. Dessa förslag in-än
nebär förvisso inskränkning asylsökandes friheter. Syfteten av en

förslagenmed dock förhållandevisär begränsade in-att genom
i tidigt skede asylprövningen kunnaett förhindra ochgrepp av

förebygga och omfattande problem kanstora uppstå i verk-som
ställighetsarbetet sökanden inte får i landet skastanna utanom
avvisas.

Det frågaär mycket tydligt vilka förväntningarattom ange
det svenska samhället har det gäller samverkannär ochsom sam-

arbete mellan asylsökande och handläggare för kunnaatten ge-
nomföra asylprövningen. Otydligheter i detta avseende kommer att
orsaka de sökande skada. De riskerar utredningen inte kommeratt

innehålla kompletta uppgifter tillatt stöd för deras ansökan. Om
prövningen förlängs och ansökan sedan efter lång tids hand-en
läggning kommer avslås drabbar detta de sökandeatt även dåsom
kommer avvisas. identitetNär klarlagd ochatt asylutredningenär
i all huvudsak genomförd begränsas självklart kravet på sökandes
tillgänglighet.

Ett rimligt villkor det svenska samhället bör ställa är attsom
alla asylsökande ska beredda medverka aktivt till veri-att attvara
fiera sin uppgivna identitet. Under den tid åtgår för fast-attsom
ställa identiteten måste asylsökande beredd till-atten vara vara
gänglig för myndigheterna för identiteten ska kunnaatt utredas.
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samhället kunnarättighet för det svenskamåsteDet attvara en
bo i Sverige också bereddaönskar vistas ochkräva de äratt som

därför också finnasvilka de faktiskt Det måstetala är.att reg-om
myndigheterna har ställainnebär de ansvarigaler rätt attattsom

tillstånd fritt bosätta sig i landetde sökerkrav på äratt attsom
sökandes identitet säker-kontinuerligt tillgängliga tills dess äratt

ställd.
identi-dokumentlösheten och bruket falskaomfattandeDen av

detasylrätten. Asylrätten måstehot Förvärnas.är attett motteter
nödvändigt vissa ingreppske detska kunna är accepteraatt som

kan för-dem missbrukar dennainnebär kontrollen rättatt av som
omfat-också asylsökande meddetta leder tillbättras, även attom

kontrollinsat-skulle omfattas motsvarandetande skyddsbehov av
missbruket inte kan stävjas riskerar asyl-det nuvarandeOmser.

förlängning inskränkas tillifråga och isättasrätten att menen -
behovet och skydd.människor har detför de största värnavsom
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Inriktningen mina förslag höja kvaliteten asylprövningeniär attav
därigenom effektiviseraoch verkställighetsarbetet för avvisnings-

och utvisningsbeslut.
föreslås skeDetta attgenom

stärka kontinuiteten och förbättra kvaliteten i hanteringen ett- av
asylärende,
förstärka kontrollen inresande vid passkontrollen och- av

utveckla innehållet i asylmottagandet.att

Förslagen leder till dokumentlösheten kan begränsas och iatt öv-
till förbättraderigt möjligheter kartlägga och säkerställa identi-att

hos asylsökande. Därigenom begränsas handläggningstidema.teten
jag tidigare redovisatSom det främst oklarheter det gällerär när

den avvisades nationalitet och identitet och långa handläggnings-
tider asylärenden leder till svårigheter det gällernär attav som

Ävenverkställa avvisningsbeslut. de åtgärder föreslåsom som
huvudsakligen omfattar andra delar i asylprocessen den faktiskaän
handläggningen verkställighetsärendet, de effektivitetenstyrav
också detta arbete.av

6.1 Kvalitet och kontinuitet i asylpröv-
ningen

Jag det bör endast huvudman för asylprocessen,attanser vara en
Invandrarverket. huvudmannaskapetI bör både det ekonomiska

och för handläggning asylärenden ochansvaret ansvaret av om-
händertagande asylsökande ingå, inkluderande föransvaretav
verkställighet lagakraftvunna beslut avvisning. Ocksåav om an-

för avvisade kommer i mitt förslag åvilasvaret transporter attav
Invandrarverket. föreslårJag vidare asylsökande och utlänning-att

ska avvisas inte längre ska kunna omhändertas för förvarar som
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polisarrester, häkten och kriminalvårdsanstalter.och då vistas i
uppbyggnaden särskilda lokalerIstället bör den nuvarande av som

och utlänningarlämpade for omhänderta asylsökandeär attmer
påskyndas. for förvarslokalerna övergårska avvisas Ansvaretsom

lnvandrarverket från Kriminalvårdssverket.mitt förslag tillenligt
invandrarverk har och erfarenhet dethög kompetensStatens när

få tillståndgäller bedömningar för asylsökanderätten attattom
lnvandrarverkets uppgifter konti-bosätta sig i landet. En är attav

nuerligt skaffa sig upplysningar det aktuella läget i olika län-om
i sådander och situationen i vissa områden världen är män-attom

förföljelse. kunskaper länderkunskap ochniskor for Dessautsätts -
praxis iomvärldskunskap i kombination med den erfarenhet av-

handläggare förvärvar, bör iärenden asylrör störstasom ensom
tillvara tidigt i asylprövningen.möjliga utsträckning Det ärtas

nödvändigt for kunna fatta snabba samtidigt korrekta be-att men
slut.

polisen harSamtidigt det angeläget understrykaär att att en
asylprocessen polisen idagerfarenhet de delarstor av av som an-

erfarenheten förloradfor. viktigt den inte gårDet är attsvarar
överföragrund förändringar huvudmannaskapet. Genom attav av

uppgifter hanteringen asylärenden till lnvandrar-alla rörsom av
ytterligare förbätt-verket får verket möjligheter byggaatt upp en

samlat myndighetsansvar för verksamhetenrad kompetens. Ett
för underlätta kontinuitet iskapar också ett utrymme att en pro-

vilket förbättrar kvaliteten i arbetet.ocksåcessen
bristande kontinuiteten i asylprocessen, det deladeDen som

myndighctsansvarct upphov till, påverkar möjligheten verk-attgcr
avvisning. Avbrotten i leder tillställa beslut attom processen

försvåras fördröjsverkställighetsarbetet och vilket till forär men
de människor ska avvisas.som

Även lnvandrarverket idag har huvudansvar förett motta-om
asylsökande och flyktingar förgandet asylprövningensamtav

fram förstatill beslut har verket inget övergripande for attansvar
kontinuerligt under hela asylprocessen arbeta med frågor ärsom

betydelse för effektiviteten i verkställighetsskedet.storav
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Mitt förslag överföra för asylansökning-att ansvaret att ta emot
från polisen till Invandrarverket led i strategi förär ettar m.m. en

sammanhållet och kontinuerligt myndighetsansvar för asylpro-ett

cessen.
framhållitSom jag det dominerande problemet det gällerär när

asylärenden idag dokumentlösheten och de svårigheter rådersom
säkert fastställa asylsökandes identitet.att en

försöka fastställaAtt osäker identitet ofta långären en process
kräver fortlöpande insatser under avsevärd tid för resul-attsom ge

Under Invandrarverkets utredning asylärendet genomförstat. av
ofta olika språk- och för verifiera sökandenstexttester att upp-
givna nationalitet. Om inte stöd för sökandenstesterna ettger upp-
gifter måste Invandrarverket söka kunskap från håll. Det ärannat
fråga kontakter och förfrågningar hos ambassader och utländ-om
ska beskickningar i Sverige utlänningar sigom som uppger vara
medborgare i det land ambassaden Oftarepresenterar. engageras
svenska ambassader och konsulat verkar i det land eller i detsom
område den asylsökande sig komma ifrån. De svenskasäger ut-
landsmyndighetema måste i sin kontakta andra myndigheter itur
det aktuella landet för få uppgiven identitet veriflerad. Ideel-att en

organisationer och kyrkor kan ibland i arbetet.engageras
förutsättning förEn kunna effektivisera arbetet med klar-att att

lägga osäkra identiteter hos de asylsökande detta kan bedri-är att
fortlöpande under hela asylprocessen, från ansökningstillfálletvas

och fram till slutgiltigt lagakraftvunnet beslut.
Invandrarverkets arbete med klarlägga identiteter begränsasatt

idag till den del asylprocessen omfattas verkets utred-av som av
ning och fram till verkets beslut i ärendet. Om verkets beslut in-
nebär ansökan avslås och sökanden ska avvisas överklagasatt att
beslutet ofta till Utlänningsnämnden. Invandrarverket överlämnar
ärendet till Utlänningsnämnden och ärendet därmed avslutatär
från Invandrarverkets synpunkt. Någon vidare utredning i själva
tillståndsärendet kan verket självfallet inte efter det verketgöra att
fattat beslut i ärendet.
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Utlänningsnämndens uppgift invandrarverkets be-prövaär att
inte fortsätta och slutföra det kartläggningsarbeteslut att som-

påbörjat såvidaInvandrarverket inte nämnden verketsattanser-
beslutsunderlag bör kompletteras exempelvis med identitets- eller
nationalitetsuppgifter. Utlänningsnämnden domstolsliknandeär ett

har sådant till uppgift fortsätta Invandrar-och inte attorgan som
utredning iställetverkets densamma. Utlän-Omprövautan att

ningsnämnden beslutar fastställa Invandrarverkets beslut över-att
lämnas ärendet till polisen.

Polisens möjligheter verkställa avvisningsbeslut inomatt ett
rimlig tid beroende avvisadesden identitet, eller iär att vartav
fall nationalitet, känd. fall polisen detI måste återupptaär annat
avbrutna arbetet med klarlägga identiteten. medArbetetatt att
klarlägga osäkra identiteter dominerande orsak till verk-är atten
ställigheter fördröjs och inte sällan praktiskt hinder förutgör ett
verkställighet. Verkställigheten kan också försvåras eventuellaom

hinder inte klarlagts föreandra det slutgiltiga beslutet avvis-om
ning.

Invandrarverket har under hela asylprocessen, inklu-ett ansvar
derande tiden för Utlänningsnämndens överprövning verketsav

förförsta beslut, ekonomiskt bistånd till de asylsökande och för att
de erbjuds sysselsättning, får tillgång till adekvat vård In-mm.
vandrarverket har således kontinuerligt och fortlöpandeett ansvar

olikaför stödjande åtgärder till asylsökande. kommerJag senare
föreslå Invandrarverket ska organisera och genomföra aktivaatt att

insatser för planera och underlätta återvändande demföratt ett
efter Utlänningsnämndens prövning kan komma avvisas.attsom

aktiv och medvetenEn återvändandeplanering bör, enligt min me-
ning, också omfatta insatser för fortsätta arbetet med klar-att att

oklara identiteter.lägga Detta måste kunna bedrivas fortlöpande,
från det ansökan lämnats och fram till slutgiltigt beslut.
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Renodlad ansvarsfördelning vid inresekon-6.1.1

trollen

tiden for föreslåJag renodlingäratt attanser nu mogen en av
ansvarsfördelningen i inresekontrollen med hänsyn till det myndig-
hetsansvar Statens Invandrarverk respektive polisen har.som

Inresekontrollen består idag flera sins emellan olika uppgif-av
faller inom för såväl polismyndighetens In-ter som ramen som

vandrarverkets ansvarsområden.
det frågan kontrollFörst de inresande har deär attom en av

handlingar krävs för få i och visats i landet.rätten attsom resa
Myndighetsuppgiften granska och bedöma de handlingarär att om

visas korrekta. polisenOm vid inresekontrollen miss-ärsom upp
tänker de falska polisen skyldig vidta åtgärder.är äratt att

försökerDen i landet med hjälp falsktettsom resa av pass,
sig det svensk medborgare eller utlänning, sigär görvare en en

skyldig till brottslig handling, urkundsförfalskning eller förvan-en
skning urkund, han själv ansvarig för förfalskningenärav om
eller förvanskningen. Har någon förfalskat kan detpassetannan

frågan brottet brukande falsk urkund. Om resenärvara om av en
sig för någon och visarutger att är ut-vara annan, upp pass som

färdat för denne det istället frågan brottet missbrukärperson, om
urkund. kontroll handlingarDen polisen i inrese-görav av som

kontrollen kontrollera handlingarrättmotsvaras attav en som
polisen har inne landet.i Också de åtgärder polisen vidtar vidsom
misstanke brott desamma vid inresekontrollen inne iärom som
landet. Bestämmelserna förfalskningsbrott återfinns i kap.14om
Brottsbalken och reglerna i kap.15 balk.utsagaom osann samma

Därefter uppgiften i inresekontrollenär denutrönaatt om re-
sande fyller de krav i övrigt ställs för till inresa,rättensom upp
dvs den resande har de tillstånd erfodras för inattom som resa
och vistas i landet, exempelvis arbetstillstånd och uppehåll-som
stillstånd.

Polisen ska också inresande har möjligheterpröva attom en
försörja sig under vistelsen i Sverige och han eller hon harom
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skälockså detforbiljett återresa resenäravgöra om som enmen
exempel besök hos släkti landet riktiga, tillfor besöket äruppger

landet eller turistbesök.bor ioch vänner som
inresandeuppgift för polisen kontrolleradetDärutöver är atten

perspektiv. Polisen ska kontrollerahelt attett annat personerur
begå brott i landet,belastning, och kanmed kriminell antassom

och skyldighet har polisenfår i landet. Sammainte närrättresa
tillkontrollera terrorism ochdet gäller att attatt personer somse

inte släpps i Sverige.bakgrundhar sådanen
lik-har kriminell bakgrundBevakningen personer som enav

olika slaglandet från terrorhandlingaruppgiften skyddaatt avsom
uppgifter,polisens grundläggande såuppenbartalldelesär en av

i polislagen.de definierassom
utlänningarsallmänna kontrollenHuruvida den rätt attavmer

polisens verk-uppgift naturligen hör tilli landet är somenresa
kompetens, däremot inte likakräver polisiärsamhet, och ärsom
kunna sådan allmänmöjlighet skulleklar. En attvara enannan

Invandrarverketsskulle ligga inom fornaturligenkontroll ramen
ansvarsområde.

framgår verketnuvarande instruktionerInvandrarverketsAv att
myndighet i ärendenoch tillståndsgivandetillståndsprövandeär en
besöka eller bosättafå tillstånddär utlänningar ansöker att attom

utlänningarhar verket för deSverige.sig i Därutöver ett attansvar
i samhället.uppehållstillstånd integrerasfårsom

kontrolldäremot inga uppgifterInvandrarverket har rörsom av
landet kortare elleri allmänhet vistas iutländska medborgare som

längre tid.
huvudsakligen kringSverige kretsarutlänningar iDebatten om

förklarligt. lnvandrings-utlänningar söker asyl här.de Det ärsom
männi-flyktingpolitiken område mångaoch är ett som engagerar

andelen utlänningarhålla i minnetskor. Samtidigt måste attman
under mycket liten i förhål-söker uppehållstillstånd år ärettsom

antalet utlänningar besöker landet underlande till det totala som
asylsökande i sin bara del dettid. Andelen utgör tur avensamma

antalet söker tillstånd bosätta sig i landet.totala attpersoner som
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Frågan måste ställas inresekontrollen således skaärsom om
byggas utifrån de särskilda behov kontroller och utredning-upp av

den lilla andelen inresande asylsökande upphov tillar som ger
eller organisationen inresekontrollen istället bör utgå frånom av
det övergripande behov samhället har bevaka inresandeattsom av
i allmänhet.

kontrollDen polisen idag genomför inresande har såvälsom av
ordningsskapande brottsförebyggande och brottsupptäckandesom
inslag. Om polisen i framtiden inte skulle behålla sitt nuvarande
huvudansvar för själva inresekontrollen, denmåste myndighet som

uppgiften bygga kompetens för de brottsförebyg-övertar upp en
gande och brottsupptäckande uppgifterna.

Polisens uppgift hindra inte harär att rätt attpersoner som resa
i landet inresekontrollen och avvisa dem till hem-att attpassera

landet eller till det land de kom från sin till Sveri-närmast resa
det gäller försökerNär med falska hand-ge. personer som resa

lingar eller med ofullständiga sådana, och det frågannär är attom
avvisa kriminella finns det, enligt min mening, ingenpersoner
anknytning till invandrings- och flyktingfrågoma. Däremot har den
handläggning ansökningar uppehållstillstånd sker iav om som nu
samband med inresekontrollen tydlig sådan koppling.en

skälDe sökanden anför till stöd för sin ansökansom om uppe-
hållstillstånd kan olika slag. Den uppgift ska utförasvara av som
i samband med ansökan lämnas till polisen inresekon-vidatt
trollen bedömning utlänningen i fråga har sådanaär skälen av om

sökanden ska få i landet och vistas här under den tidatt resa
ansökan utreds vidare.som

Huvudregeln det gäller uppehållstillstånd i Sverigenär är att
ansökan ska i hemlandet hos svensk ambassad.göras Till-en
ståndsprövningen ska alltså ske under tiden den sökande be-som
finner sig i hemlandet. Undantag från denna huvudregel är när en
sökanden asylskäl grund vissa fall familjeåter-samtanger som av
förening.

Invandrarverket har för utreda och besluta i dessaansvaret att
ärenden. Verket också den myndighetär utreder och fattarsom
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asylskäl eller lik-sökanden åberopartillståndsärenden däribeslut
asyl-inte fördock verketnande. Däremot emotatt ta enansvarar

asylprövningen,deleninledandegenomföra denansökan och av
utför idag.iställetpolisengrundutredningen, som

uppgifterpolisiärafinns utprägladedetLikväl jag attansersom
handlarden verksamhetjaginresekontrollenvid att omsomanser

Invandrarver-tydligt faller inomuppehållstillståndansökningar om
ansvarsområde.kets

polisensförsöksverksamhet därnärvarande pågårFör en
inresekont-samband meduppgifter iInvandrarverketsrespektive

iinreseortemaomfattar deVerksamhetenrenodlas.rollen större
inresandeuppgifternakontrollerandebehåller delandet. Polisen av

genomföraförInvandrarverketmedan över attansvarettar grun-
underVerksamheten har pågåttasylärenden.dutredningen i en

genomföramöjligtvarithar därför inteperiod och detkortare att
utvärdering den.komplett aven

erfarenheter arbetethunnit fådärVid de inreseorter äravman
ansvarsfördelningenInvandrarverketpolisen ochdock attense om

smidigare handläggningtilleffektiv och den lederär att aven
för-det samarbetetbedömningasylärenden. En näraär att ger en

förfogande vidstår tillden kompetensstärkning gränsensomav
arbete. Närhetenkompletterar polisensInvandrarverketattgenom

tillleder dessutomInvandrarverkets personalpolisen ochmellan
informationsutbyte mellanökatförbättrad samverkan och etten

leder till totalt ökad kompe-vilket i sig ocksåmyndigheterna en
tens.

tidsvinster i den meningenockså In-Arbetssättet attgeanses
grundut-förhör med sökandenvandrarverket, under det utgörsom

uppgifter till för denfå kompletteraderedningen, kan ärsom gagn
innebära verket fårutredningen. Sådana uppgifter kanfortsatta att

fattas anslutning till detunderlag så beslut kan i näraatt ettett
utredningssamtalet.första

direktiv framgår inriktningen de förslagutredningensAv att av
roll ska sådanabör polisens begränsas tillpresenteras attsom vara

där behovet polisiär kompetens framstår påtag-uppgifter av som



1995:55 förslagMina 65

ligt. Vidare utredningen bör undersöka ökadattanges om en sam-
verkan mellan polisen och lnvandrarverket vid inresekontrollen
kan leda till ökad effektivitet.en

Med utgångspunkt i direktiven föreslår jag ansvarsförhållan-att
dena mellan polismyndigheten och Statens invandrarverk renodlas
vid inresekontrollen. Polisen behåller den nuvarande kontrollen av
inresande inkluderande de brottsförebyggande och brottsupptäck-
ande uppgifterna medan Statens invandrarverk övertar ansvaret
för handläggningen ansökningar uppehållstillstånd.av om

En ansökan uppehållstillstånd ska därmed direkt tillgörasom
Statens invandrarverk. sambandI med inresekontrollen innebär det

polisen hänvisar inresandeatt söker uppehållstillstånd,en som
de skäl sökanden åberoparoavsett grund för ansökan, tillsom som

lnvandrarverket.
föreslårJag lnvandrarverket organiseras så delaratt dessatt av

nuvarande mottagnings-, utrednings- och beslutsverksamhet lokali-
till de inreseplatsema.större Det gäller exempelvisseras större

internationella flygplatser, Arlanda och Landvetter, och fär-som
jetenninaler i Stockholmsområdet och Sydsverige.

Nya utvecklas snabbt.resmönster Förändringar i omvärlden kan
leda till flyktingströmmama förändrasatt kort tid. Den gränsnä-

verksamheten ska därför organiseras så den fyller högt ställ-ra att
da krav på flexibilitet och så den snabbt kan efteratt anpassas
förändrade behov. Principen bör verket endera stationerarattvara
fast personal vid inreseortema eller verket kan ställa ambule-att
rande personal till förfogande där.

En utlänning har i landet viarätt alla passkontrollor-att resa
Av geografiska ochter. andra skäl antalet där inresekon-är orter

troll ordnas Den tilltagande intemationaliseringenstort. innebär att
resandet nationsgränsenöver kan förväntas öka ytterligare åren
framöver. Beroende på hur förändrasresmönster och utvecklas kan
behovet ytterligare passkontrollorter de nuvarandeutöver till-av
komma. Samtidigt kan formaliserat samarbete iett gränskontroll-
frågor mellan EU:s medlemstater, eller framtida svensk anslut-en
ning till Schengenavtalet, innebära antalet där resandeatt orter
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ellerEU-ländemautanförlandfrånSverigedirekt till ettkommer
betydligt.begränsasSchengensamarbetetdeltar iländerde som

samarbeteframtidasådantutformningenochOmfattningen ettav
organiseras.inresekontrollenhurkommer att styra

gränskontroll-isamarbeteinternationelltförformernaOavsett
kom-strukturframtidaInvandrarverketsoberoendeochfrågor av

medbemannaskunnaintemindre inreseorterantal att per-ettmer
ekonomiska skälvid AvdirektInvandrarverket gränsen.sonal från

frånpersonalstationeraförsvarbartinte attdetkommer att vara
anordnas.passkontrolldärinreseorteralla devidInvandrarverket

debemannaidag kanpolisenhellerinteerinrahärvill attJag om
civilamedpolispersonal ellermedpasskontrollorternaminsta pass-
exempelvispolisenIstället harbefäl.polismansunderkontrollanter

Tullverketpersonal frånbemyndiga attmöjlighetenutnyttjat att
asylsö-mottagandetinkluderandeinresekontrollengenomföra av

inreseorter.minstavid dessakande
betänkandesittockså ihargränskontrollutredningenDen yttre

vidpersonkontroll EU:s gräns,och yttre1994:124 Varu-SOU
ochtulleninnebärandeutlänningslagen attändringföreslagit aven

vid deraspolisenbiståskyldighetåläggsKustbevakningen atten
biståSkyldighetenochinresa attutlänningars utresa.kontroller av

polismyndigheten.frånbegäranprincipiförutsätterpolisen en
skyldighetsjälvständigfådärutöverföreslåsKustbevakningen en

sjötrafi-kontrollsådansjälvmantverksamhet utövasini avenatt
skäl.praktiskaochekonomiskamotiveratFörslagetken. är av

ochfå gränsendärpasskontrollorter resenärerdeVid passerar
ansökaninlämnaförväntasutlänningar kanfåendastdär omen

personal.stationerarInvandrarverketmotiveratintedetasyl attär
polisen kun-samråd medefterInvandrarverketbörVid dessa orter

ålagtpolisenmyndighet attdenpolisen, elleruppdra somna
handläggaochocksåinresekontrollen, emottautföra an-att en

förhål-iändringfaktisktingeninnebär dettasakasyl. Isökan om
till idag.lande

hanteringenförÄven Invandrarverket övertar ansvaret avom
för-ochberoendeverket ett gottasylärenden kommer att avvara
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troendefullt samarbete med polisen också i fortsättningen. Polisen
kan informera lnvandrarverket Förändrade kun-Deresmönster.om
skaper resandeströmmar polisen har viktiga för Invand-ärom som
rarverket få del Polisen också den myndighetäratt ta av. som

Ävenkommer för utänningskontrollen inne i landet.att ansvara
här det angeläget lnvandrarverket kan utveckla ochär att näraett

samarbete med polisen. lnvandrarverket kommer också igott
framtiden beroende polisen får tillräckligaatt attvara av resurser
för kunna upprätthålla väl fungerande inresekontroll. Inrese-att en
kontrollen vikt förockså hindra illegal invandring,s.k.är attav
dvs utlänningar förhar avsikt i landet och boatt attsom resa
här de har tillstånd till detta.utan att

vissa fall kan inträffaI det lnvandrarverket har intresseatt ett
inresekontrollen vid passkontrollort elleratt gränsöver-ettav en

gångställe förstärkas, tillfälligtkan eller under viss avgränsaden
tid. finns för närvarande inteDet möjligheter för polisen att upp-
dra åt lnvandrarverket genomföra inresekontrollen i polisensatt
ställe. kan polisen uppdra tullenDäremot och Kustbevakningen

utföra kontrollen. kanJag inte några bärande invändningaratt se
öppnaockså möjlighet för polisen uppdra ellermot att att atten

medge lnvandrarverket genomföra kontrollen. Om lnvandrar-att
verket begär inresekontrollen förstärkasska vid passkontrol-att
lortgränsövergångsställe ska således Rikspolisstyrelsen kunna
överlåta verket genomföra sådan kontroll.att en

6.1.2 Förstärkt inresekontroll

Ett utredningens uppdrag undersöka det föreliggerär att ettav om
samband mellan inresekontrollen och effektiviteten i verkställig-
hetsskedet avvisningsbeslut.av

Under utredningens arbete har jag erfarit inresekontrollenatt
har betydelse för effektiviteten i den fortsatta asylprövning-storen

Vid inresekontrollen kan kartläggning asylsökandesen. en av en
till Sverige genomföras. och andra handlingarPass kanresväg

också omhand. Uppgifter asylsökandes och till-tas resvägom en
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till giltiga handlingar viktiga. kan avgörande förgång Deär vara
beslut sökanden ska få i landet under asylprövningenom resa

hemlandeteller sökanden ska avvisas till eller till förstaettom
asylland. Kunskaper och identitet väsentligaocksåresväg ärom

planera i det fallför kunna återresa prövningen leder till attatt en
ansökan avslås och sökanden ska avvisas. säkerställd identi-Enen

också nödvändig för smidigt kunna genomföra asylpröv-är atttet
ningen. de sökande har handlingar förstärks naturligtvisFör som
trovärdigheten ytterligare också kan styrkas redan vidresvägenom
inresekontrollen.

Effektiviteten i verkställighetsarbetet därför hurberoendeär av
inresekontrollen organiseras och vilka kontrollåtgärder skaav som
genomföras vid denna.

Även inresekontrollen i fungerar tillfredsställandestort settom
det anledning i vilken utsträckningfinns förstärkningarprövaatt

den kan underlätta för polisen och andra myndigheter full-attav
uppgifter effektivtsina Mitt utredningsuppdraggöra sätt. ärett

dock till prövning i vilken verkställighetmånavgränsat en av av
avvisningsbeslut kan effektiviseras förändringar arbetetgenom av
i inresekontrollen.

i följande diskuterarjag det de brister allt finnsNär trotssom
vid inresekontrollen vill jag betona dessa inte beror förpåatt en
låg kompetens eller ambition hos den personal utför arbetet.som
Istället det fråga prioriteringar de ställtsär en om av resurser som
till polismyndighetens förfogande och därutöver det fråganär om
vilka intentioner statsmakterna faktiskt givit uttryck för i desom
lagar och förordningar reglerar arbetet i inresekontrollen.som

Regeringen årligen, i regleringsbrev, vilka verksamheteranger
polismyndigheterna skall prioritera under det kommande bud-som

getåret och utfärdar i övrigt anvisningar för myndigheternasäven
arbete. har tagitJag del de anvisningar gäller för polisensav som
verksamhet innevarande budgetår. Vid sammanvägning deen av
verksamheter polisen har prioritera och deattsom resurser som
ställts till myndighetens förfogande, kan jag inte finna än attannat
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rimlig andel sina medel för kunnapolisen attavsatt genom-en av
hittills tillräcklig.föra den kontroll inresande ansetts varaav som

gränskontrollutredningen anför i betänkandet SOUYttre
personkontroll vid sidoch EU:s1994:124 Varu- gränsyttre

Vid den undersökning myndigheternas arbetssätt100: somav
form studiebesök och samtal med företräda-utredningen gjort, i av

har det generellt inte framkommit någotför myndigheterna,re
ineffektivatyder resursslöseri form dubbelarbete,i ar-som av

betsmetoder eller annat.
misshusshållande medUtredningen anför vidare någotatt myn-

organisatoriska föränd-digheternas påkallar generellaresurser som
uppgift förringar inte har framkommit det börsamt att vara en

förmyndigheterna själva undersöka förutsättningar lokalaatt om
uppfattning.förbättringar finns. har ingenJag annan

dock inte haft i uppdraggränskontrollutredningen harDen yttre
inresandei vilken omfattning förändrad kontrollprövaatt aven

kan påverka effektiviteten i asylprövningen och därmed iäven
verkställigheten beslut avvisning. Utanför gränskon-Yttreav om

också bedömningentrollutredningens uppdrag faller därmed av
ledahuruvida omfördelning till inresekontrollen kanen av resurser

till bättre hushållning allmänna medel. uppfattar dockmed Jagen
direktiv mitt det min uppgift ocksåde arbete så äratt attstyrsom

sådana avväganden.göra
sådant anledning förutsätt-perspektiv finns detI ett att mer

ningslöst inresekontrollen kanvilka förändringarpröva somav
leda till effektivare asylprocess.en

det gäller effektiv prövning asylärenden kunskaperNär ären av
den asylsökandes identitet och avgörande faktor förresvägom en

väntetider beslut. bortsekorta och snabba korrekta Det går inte att
från antal medvetet försöker undanhållaasylsökande deatt ett
svenska myndigheterna sökandens identitet.kännedom riktigaom

asylsökande söker uppehållstillstånd i falskt ochEn ettsom namn
visar falska handlingar försöker uppenbarligen dölja sinsom upp

faktiska identitet.
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Förändringar i inresekontrollen kan leda till begränsaattsom
möjligheten för utlänningar uppträda i falsk identitet elleratt en

försvårar möjligheten för asylsökande dölja uppgifterattsom som
värde för asylprövningen,är också åtgärder poli-av men som ger

ökade möjligheter följa vilka utlänningar inattsen upp som reser
i landet bör därför vidare.övervägas

områdenDe då aktuella lagreglerad förär polis-är rättsom en
myndigheten under vissa Förutsättningar genomföra utvidgadatt en
kontroll utlänningar i landet och generellt arbe-attav som reser

med preliminär inreseprövning i anslutning tillta resandeatten
ankommer till terminalhallen, s.k. gatekontroll. Därutöver bör poli-

och Invandrarverket få möjligheter under viss tid fåattsen en
utreda utlänning har få i landet.rätt attom en resa

6.1.3 Utvidgad kontroll inresande utlänningarav

Den nuvarande kontrollen utländska medborgare sker attav genom
personalen i passkontrollen granskar resandes handlingar och,en
eventuellt efter kortare utfrågning resenären, avgören av om
hanhon har rätt Om avvisningsbeslutatt gränsen. blirettpassera
aktuellt ingående utredning.görs inresekontrollenI samlasen mer
också vissa uppgifter de inresande ska ha viseringom som en
för få landet.in iatt resa

Någon ingående kontroll Förekommer således inte. all-Imer
mänhet kontrollen snabbt. Det har varit medvetenpasseras en am-
bition underlätta resande nationsgränsen.att över

Samtidigt det angeläget den vanlige utlandsresenärenär attsom
kan eller landeti på enkelt och obyråkratisktut ettresa sätt,ur

det viktigt för polisenär och Invandrarverket kunna kontrolleraatt
och följa vilka utlänningar i landet.upp som reser

Behoven kunna följa vissa utlännningarattav upp grupper av
i landet har underrest den l0-årspe-accentueratssom senaste

rioden. Erfarenheten asylsökandevisar kommit från vissaatt som
länder eller områden regelmässigt lämnat sin asylansökan innemer
i landet och de vid tillfälledetta inte har haftatt några handlingar.
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förekommer ocksåDet sökande lämnat uppgifteratt grupper av
inresetid eller nationalitet inte kan riktiga.resväg,om som vara

har därför förekommitDet begränsad verksamhet, där poli-en
i samråd med lnvandrarverket samlat vissa passuppgiftersen om

frånutlänningar kommer visst område. Bakgrunden ärett attsom
betydande antal asylsökande kommit från områdeett som samma

misstänkts ha lämnat oriktiga och falska uppgifter sin identitetom
de tillstånd bosättasökt sig här.när att

Verksamheten, genomförs projekt i samarbeteettsom som
mellan myndigheterna, har pågått under kort tid. denTrotsen
begränsade tid projektet erfarenheterna det goda.ärvaratsom av
Invandrarverket har kunnat utreda och handlägga antal ärendenett
där kvaliteten i underlaget för asylprövningen förbättrades genom
den ökade kunskap uppgiftsinsamlingen givit.som

Erfarenheterna arbetet sådana jag det underär attav anser -
vissa förutsättningar motiverat föreslå polisen får möjlig-att att-
heter arbeta med utvidgad kontroll utlänningar. Inled-att en av
ningsvis det angeläget understryka det inte kommakanär att att
ifråga genomföra omfattande och tidsmässigt utdragenatt meren
kontroll utländska till Sverige. Någon regelmässigresenärerav
registrering utlänningar det inte frågaärav om.

får inte förekommaDet heller uppgifter utlänningatt om en
registreras finnsdet tydliga och väl dokumenterade skälutan att
för det. däremot lnvandrarverket kan dokumenteraOm be-att ett
tydande antal söker asyl i Sverige systematisktpersoner som mer

nationalitet och därmed identitet godauppger en en som grun-
kan ifrågasättas,der och det därutöver så dessa asylsökandeär att

lämnar sin ansökan först efter inresa i landet, kan utvidgaden
kontroll försvarbar under tid.vara en

sådan utvidgad registreringEn uppgifter får omfatta endastav
definieradväl inresande, exempelvis från visst landetten grupp

eller från vissa uppgivna länder. Registreringen ska därutöver be-
i tid och således genomföras under viss i förväg angi-gränsas en

tidsperiod.ven
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fåVidare ska registreringen endast genomföras det kanom
uppgifter hämtas avgörande be-förväntas de kan äratt som av

handläggning asylärenden,tydelse för Invandrarverkets dvs attav
uppgifterna kan förväntas leda till de asylsökan-de registrerade att

iidentitet kan klargöras. Kvaliteten asylutredningen ska där-des
kunna förbättras och säkrare underlag för beslut,med utgöra änett

arbeta fram.det underlag verket kunnatannarssom

Gatekontroll6.1.4

flesta passkontrollorter inresandeVid de inresekontrollenpasserar
anslutning till ankomsten. vid de intemationel-i omedelbar Främst

flygterminalerna finns det dock möjligheter för resande att av-
vakta med den faktiska under viss begränsad tid.gränspassagen en
Med hänsyn till de antal resande uppehåller sig i transit-stora som
hallen möjligheterna utreda vilken flight, därmed vilkenochär att

dokumentlös inresande kommit med små.resväg, en
Inresekontrollanterna vid Arlanda flygplats har stickprovsvis

arbetat med kontroll direkt vid ankomst till transit-resenäreren av
hallen, s.k. gatekontroll. Erfarenheterna goda. arbetaGenomär att
med kontroll redan vid förbättras framförallt möjligheternagateen

säkerställa uppgifter vilken utlänning sökervägatt om en som
asyl hit. kartläggakunna till Sverige har betydel-Att resvägenrest

för möjligheterna besluta utlänningen tillska återsändasattse om
hemlandet eller till första asylland. Verkställigheten underlättasett
i förhållande till det mottagande landet svenska myndigheterom

visakan vilket den resande kommit till Sverige, tillsätt exem-
pel med vilket flygbolag vilkenoch vid tidpunkt.

kontrollEn direkt vid ankomsten till transithallenresenärerav
får dock inte förväxlas med den inresebehandling vidskersom

passkontrollen. det istället frågaHär prelimi-ärpassage av om en
inresekontroll de de vill inär resenärer attav som uppger resa

landet. S.k. transitresenärer, mellanlandar påpassagerare som en
internationell flygplats till slutdestinationväg utom-en annan
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lands, omfattas inte någon kontroll. Den slutliga inresebehand-av
lingen sker i vanlig ordning i passkontrollen.

Gatekontrollen den personal utför kontrollenger som en upp-
fattning vilka anländer hit ochom passagerare som attsom avser

i landet. blirDet också möjligt i tidigare skederesa fångaatt ett
har för avsikt söka asyl. det falllupp personer attsom resenären

anländer till gatekontrollen och helt saknar dokument underlättas
också möjligheterna for kontrollpersonalen få uppgifter denatt om
dokumentlöse flygbolaget.resenärens Möjligheterna fånamn av att
uppgifter hit säkerställsresvägen också kontrollom genom en av
inresande direkt vid gate.

föreslårJag således verksamheten med preliminäratt inrese-en
kontroll vid utökas vid de internationellagate större flygplatserna.
Förslaget innebär gatekontroll regelmässigtatt genomförs.en

Beroende på i vilken utsträckning internationellt samarbeteett
kring gränskontrollfrågor utvecklas, kan kraven kontroll ävenom

transitpassagerare öka. Redan idag diskuteras behovetav s.k.av
transitvisering. En sådan ordning, innebär ocksåatt resenärersom

endast internationell flygplats sinsom tillpasserar en ettresa
land kommer behöva tillståndannat för dennaatt förut-passage,

allasätter anländeratt till transithall kontrolle-passagerare som en
Jag har informerats deltagande i det s.k.ras. att ett Schengen-om

samarbetet kan komma utformas sådantatt inrese-ett sätt att
kontrollen måste kompletteras med gatekontroll.

Mitt förslag redan förstärka kontrollenatt inresandeom nu av
preliminär inresekontroll vid motiverasgenom docken degate av

erfarenheter den stickprovskontroll vid givit. Uppgif-som gate nu
från gatekontollenter har varit betydelse för prövningenav av

asylärenden. En ordning med gatekontroll kommer kost-att vara
merkostnaderDe kontrollen kommersam. leda tillsom att motsva-

enligt min bedömning väl de minskade kostnaderras kon-av som
trollen kommer upphov till i asylprövningenatt ochge genom
kortare tider för verkställighet avvisningsbeslut.av
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Uppskjutet beslut inresa6.1.5 om

utredning för myndighetemadet behövsOm atten mer noggrann
få i landetkunna utlänning harska avgöra rätt atten resaom

utländsk medborgare hållas kvar för utredning under högstkan en
utlänningens inresa inte kan inomtimmar. till6 Om rätt avgöras

polisen besluta utlänningen i förvar under ytterli-denna tid får ta
för utlänningen ska hahögst timmar48 pröva rätt attatt omgare

kvar i Sverige. gäller såväl utlänningar i allmänhetDetstanna som
asylsökande, eftersom också asylärenden inleds med bedöm-ett en

sökande i landet ellerning den har rätt att resaav om
Beslutet till inresa administrativt beslut. Deträtten är ärettom

geografiskalltså inte alls fråga någon slags tydligattom passera
fullt möjligt idag förflytta från inreseor-Detgräns. är att personer

till exempelvis närbelägen under den tid utredningenten orten om
till inresa genomförs.rätten

den flyktingpolitiska debatten har frågan införande s.k.I om av
förtransitområden asylsökande diskuterats. Syftet med sådana

myndigheternaområden möjlighet under vissär att attge en en
asylsökandebegränsad tid utreda ska irätt attom en ges resa

landet och där få sin ansökan vidare tidprövad. Under den
sökanden vistas i transitområdet, sig detta geografiskt ärvare sam-
lokaliserat med själva inresekontrollen eller inte, vederböran-anses

inrest i landet. alltsåde inte Det frågan i tidär avgrän-vara om en
inreseprövning.sad förlängd

inreseprövningMed förlängd jag det faktum atten menar per-
i Sverige ochvill in identitet inte säkert kansoner som resa vars

fastställas eller idagi landet inte kan bedömasrätt attvars resa
få beslutkan till timmar.i 54vänta ett upp

Förslaget ansvarsfördelning mellan polisen ochrenodladom en
Invandrarverket vid inresekontrolllen ska inte förändra förutsätt-
ningarna för ingående prövning inreserätten.en av

någon förändringUtan gällande regler kvarstår polisensav
möjligheter kvarhålla utlänning timmar förtill 54att ut-uppen
redning utlänningens i landet. förNärrätt att ansvaretav resa

och handlägga asylansökan redan i anslutning tillatt ta emot en
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stöd utlän-verket medInvandrarverket kantillinresan överförs av
för utredningsökandeomhändertabeslutaningslagen likaså att en

tid.inresa undertillrätten sammaav
exakt vilkettydligt idock inte heltframgårutlänningslagenAv

landet ochigivits när pröv-skede rätt att resaen personsom
till inresa tillgällaövergår frånväntetidenningen under rättenatt

utlänning,landet. deni För rätt atträtten attatt stanna varsavse
den tiddet avgörandemåsteskai landet prövas, somvararesa

nuvarandeför utredning. Denförfogandetillmyndigheterna har
timmar,till 54såledesuppgårtiden för utredning sammantaget

drygt två dygn.
i tid för-finns förmöjlighetertydliggöra deFör att ensom nu

asylsökandeochför utlänningarinreserättenlängd prövning av
inreseprövning, införs iförlängdbegreppföreslår jag nyttatt ett

för sig haskaInvandrarverketellerPolisenutlänningslagen. var
utredningutlänning förkvarhållabeslutamöjligheter attatt enom

viss tid.undertill inresarätten enom
vid inresekon-ansvarsförhållandenförändradetillMitt förslag

ska överlämnaomedelbartpolisentrollen innebär att en person
handläggning.Invandrarverket för vidaretillasylansöker omsom

kontrollvidaregenomföra någonintesåledesPolisen kommer att
utlänningensprövningeller någonutlänningen rätt att resaavav

genomföra detkanpolisen idagutredning näri landet. Den som
säkert landfrånkommergäller över-exempelvis ettpersoner som

ock-innebär vidareMitt förslagInvandrarverket.förs tillockså att
uppehållstillståndasylsökande sökerutlänningarså andra än som

Invandrarver-tillhänvisasdirekt kommervid inresekontrollen att
handläggningen.vidareför denket som ansvarar

inresekontrollförlängdförslag tillAvsikten med mitt är atten
inledandegenomföramöjlighet kunnaInvandrarverket att enenge

uppehållstill-sökerutlänningskälutredning de somsom enav
vilket verketinomtydliggöra tidsutrymmestånd och ettattanger

exempel-uppgifteroch följafår kontrolleramöjligheter att omupp
sökande lämnar.och identitet denvis nationalitet som
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de asyl-omfatta såvälinreseprövning kommerförlängdEn att
uppenbart läm-klargöras deidentitet måstesökande som somvars

vissinnebär Förslagetuppgifter. den meningenlkorrekta ennar
dedock värdettill idag. hävdarFörhållande Jagskärpning i att av

förlängd inresep-förgenomföras inomkaninsatser ramen ensom
tilli den omedelbarade begränsningarrövning väl rättenuppväger

drabbasasylsökande kan kommainresa att av.som
absolut föruppfattning finns det ingenEnligt min rätt personer

tillståndinte harmedborgare och hellersvenskainte är somsom
vistas här.landet och Enuppehålla sig i attatt person somresa

längre tid måstehär underochönskar att stanna varaenresan
tidrimligmyndigheterna fårde svenskaberedd acceptera attatt en

Fråganhon har till detta.han ellerkunna ärför rättavgöraatt om
prövningen,ifråga föridag kan kommaden tidsrymddå somom

rimlig.timmar,54 ärsammantaget
börmyndigheternas förfogandeställas tilltid börDen som

och för-därför förhindramöjligtlångt detbegränsas så är attutan
tim-seriös prövning inreserätten. 54tillmöjlighetensvåra aven

därförtidsrymd. föreslårväl tilltagen Jagförefaller då vara enmar
itill inresa kan begränsasvilkenden tid under rätten prövasatt

högst tim-prövotid 30förhållande till idag. En sammantagetom
tillräcklig.kunnabör varamar

uppsikt UtlLförvar ochUtlänningslagens bestämmelser om
kvarhålla utlänningPolisen hardärför ändras.kap 6 bör rätt att en

för bedöma till inresa.timmar Därutöverunder högst 6 rättenatt
utlänningarinvandrarverket besluta omhändertapolisen ochhar att
behövs förutredningsförvar dettimmar s.k.under högst 48 om

föreslåri Sverige. Jagkunna rättenavgöra rätten attatt stannaatt
avskaffas. Istället bör utlänningslagensför utredningtill förvar

beslutamed för myndigheternaregler kompletteras rätt att omen
tillförlängd utredning inresaförhållande till idagi rätten omaven

timmar.högst 30
kvarhållandetiden sig förutlänning under beslutarOm atten

eller, fråganinte i landet det sö-ärom om en person somresa
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utlän-tillmyndigheternaskaansökansin attasyl, återtaker att se
från landet.möjligheterfårdröjsmålningen attutan resa

kvarhållamöjligheternanuvarandede ut-gällerdet attNär en
till inresaför kunna ärtimmar rättenavgörai högst 6länning att

för denöverklagamöjligtkvarhållandebeslut intesådant attett
kan för-därutöverprövotidenochutrednings-kvarhålls. Omsom
dentimmar måste30tilltimmarmed 24längas sammantaget som

kvarhållande överprövasbeslutetkvarhålls kunna begära att avom
friståendeochsjälvständigInvandrarverketochpolisenfrånen

ellerkvarhålls polis In-föreslår denmyndighet. Jag att avsom
sådantöverklagaska kunnatimmar6i ettvandrarverk änmer

till länsrätt.beslut

vidskeasyl skaAnsökan gränsen6.2 om

lämnamöjligheternanuvarandedeföreslår attJag an-att en
inresa iefterpolismyndighetemauppehållstillstånd hossökan om

vid någotdirektasylansökan lämnasskaIställetupphör.landet en
mottagningscenterasylcenter.Invandrarverketav

följande:förslagför mittSkälen är
såskaasylansökanbör göras snartPrincipen att omvara en

sakligtSverige.till Någrakommerutlänningenmöjligtdet närär
och intemed ansökanavvaktaskäl förmotiverade atten person
svåratids vistelse i landeteftersådan förrän är attlämna enen

hem-förhållandena ipolitiskadeallra flesta måstedefinna. För
för inresan.vid tidkända redanvällandet vara

utlän-förekommanaturligtgvisdetundantagsfall kan attI en
härtidenbesök, underför kortarei landetning, ettsom reser

hemlandetiförändringarandrapolitiska ellerinfonnationerfår om
fåtillståndsökasig föreller hon beslutarhan attattgör attsom

tidsbegränsadeharhändakan ocksåDet attstanna. personer som
infor-får sådanagäststudenter,exempelvisuppehållstillstånd, som

drabbasdelandet.i Förskydd häroch sökermationer avsom
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lämnafinnas möjligheterdetförändringar måstesådana att en
i landet.myndighet inneuppehållstillstånd tillansökan enom

inne i landetpolisennuvarande ordningen, där emotDen tar
poli-tiden dåbakgrund från denhistoriskharasylansökningar, en

Motivenasylutredningen.genomfördemyndighetden somvarsen
harlokala polisstationervidlämna ansökanmöjlighetenför att

Även ställ-högtambitiongeografiska.också varit att motsvaraen
detta.service har motiverattillgänglighet ochda krav på

dock sådan ansökningarnärvarandeförSituationen är att om
vidi landetpolisstation innevidasyl oftare än gränsen.görs en

ansökningstillfället. före-Detdokument vidsökandenOfta saknar
nattetid elleransökan asyl lämnasocksåkommer att omen

Även i landet kortaresökande ofta vistatsdeunder helger. enom
asylvid och ansöktsig tillkännatid har de inte gränsengett om

beteendetfrån misstankarsigfrigöradär. svårtDet attär att om
sin grund i vetskapenmedvetet och hamycketibland kan omvara

asylreglema.de svenska
uppgiftertrovärdigheten i debedömningensamladeVid den av

sökandenspåverkas tilltron tillasylsökande lämnar, upp-som en
kanoch den sökande inteefter inresaansökan lämnasgifter geom

ansökanvill betonaförklaring för detta.godtagbar Jag att enen
tillautomatiskt lederefter inresa i landet intelämnasasylom som

hållfasthe-Vid bedömningenuppgifter misstros.sökandensatt av
utredningen detlämnat underuppgifter sökandende ärten somav

kaninte någotansökan efter inresa,dock så sättatt somen
väsentligtsökanden. därförfördel förförklaras, inte till Det ärär

ska läm-uppehållstillståndansökantydligt deklareraatt att omen
myndighet i Invandrarver-eller dentill Invandrarverket, somnas

asylmottagandet vidställe förkets gränsen.svarar
säkertkan genomföras påför asylprövningenAnsvaret ettatt

asyl och dedelat mellan den sökeroch smidigt sätt är myn-som
asylsökande harför asylprövningen.digheter Denansvararsom

myndigheterna och de tjänstemänställa kravrätt att som
haärende. myndigheterna måste ocksåhandlägger sökandes Men

söker tillstånd få bo ochställa rimliga krav på denrätt attatt som
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leva i Sverige. Det inte orimligt fordraär den tänkeratt att som
söka asyl i landet lämnar sin ansökan vid gränsen.

Det vidär höggränsen kompetens vad gäller handlägg-som en
ning och omhändertagande asylsökande kan ställas till förfo-av
gande för sökanden. Om ansökan inte lämnas vid gränspassa-en

bör asylsökande hänvisas till de i landet där myndig-gen en orter
heterna har möjligheter samla motsvarande kompetens,att dvsen
till Invandrarverkets asylcenter eller mottagningscenter.

6.3 Ansökan familjeåterföreningom

Också ansökningar uppehållstillstånd där de grunderom som ges
för ansökan anknytningskälär ska enligt mitt förslag i fortsättning-

lämnas direkt till Invandrarverket. Verket såledesen övertar även
denna uppgift från polisen.

Många människor söker fristad från förföljelse i Sveri-som en
har anhöriga kvar i hemlandet.nära Om de får uppehållstill-ge

stånd i landet vill de ofta förenas med sin familj. Makemaka, barn
under 20 år och vissa andra anhöriga harnära till uppehåll-rätt
stillstånd i landet för kunna återförenas medatt familjemedlemen

har fått tillstånd bosätta sig i Sverige.att Huvudregelnsom är att
ansökan familjeåterförening ska lämnas hosen svenskom en

utlandsmyndighet i hemlandet och den sökande ska avvaktaatt
beslut i tillståndsfrågan där.

Av olika skäl det dock inte ovanligtär släktingar tillnäraatt en
fått asyl i Sverige eller fått tillståndperson isom att stannasom

landet humanitära skäl hit och lämnar ansökanav reser en om
uppehållstillstånd vid Återförenings-eller eftergränsen inresan.
ärenden kan också aktualiseras under den tid familjemed-som en
lems ansökan asyl prövas.om

bakgrundMot också släktingaratt och familjemedlem-näraav
kan känna sig hotade och trakasserade i hemlandetmar även om-

trakasserierna inte den allvarligaär familjemedlemmamaart attav
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möjligheterde fårnödvändigt attdettill asyl härhar är atträtt -
landet.tillstånd här iansökafortsättningsvis kunnaockså om

villutlänningdvsanhöriginvandringen,gäller närdetNär en
medellermedborgaresvenskmedtillsammansoch levabo enen

asylskälorsakerandrahärtillstånd vistas änhar att avsomperson
skatillståndsansökanhuvudregelnskäl,asylliknandeeller är att

hit.utlänningenavgjord innan reservara
verkligenutlänningenavsikten hos är attFör avgöraatt om

till-landetibormedtillsammanslevalångsiktigt person somen
in-invandringsprövning. Detuppskjutenmedlämpas systemett

denochutlänningenkallarnärvarandeforpolisennebär somatt
för-följasamtal fortillmedsammanbor attutlänningen att upp

invandringsprövninguppskjutenEfter två årsbestår.hållandet
uppehållstillstånd.vanligenutlänningenfår permanent

tillförsverksamhetdenna överinnebärförslagMitt ävenatt
skeska kunnaför detförutsättning är attlnvandrarverket. En att

organisation.decentraliseradverksamhet iorganiserar sinverket en
verket. AvinomorganisationsöversynpågårnärvarandeFör en

storstads-särskildainrättafinns tankarinhämtatvad jag attom
förlämpligen kunnaskulle att talänsenheter. Dessaoch svara

familjeåterföreningsärenden.anknytnings- ochoch utredaemot
ansökansåledesföreslår jagSammanfattningsvis att uppe-om

skaför ansökanåberopasskälvilkahållstillstånd oavsett som --
verketseller vidvidlnvandrarverket mottag-hos gränsengöras

lnvandrarverketlandet.inne iningscenterasylcenter övertar an-
prövningochhandläggningallförpolisen ochfrånsvaret svarar

verkställighetinkluderandeuppehållstillståndärendenalla omav
blir aktuellt.fall dettaavvisning i detbeslut omav

Åtgärder dokumentlösheten6.4 mot

februarijanuari ochi Sverige undersökte asyl319l personer
identitets-och andrasaknade 815år. dessamånader detta Av pass

dokumentlösa.handlingar. De är
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Dokumentlösheten och användningen falska identiteteter harav
nått sådan omfattning asylrätten i fara. kannu sätts Det inteatten

undvikas dokumentlösheten sådanatt kan komma vägasattsom
negativ faktor vid bedömningen asylsökandessom en tro-av en

värdighet. För de asylsökande inte har möjligheter lämnaattsom
hemlandet i och tvingade flyeget iär skyddattnamn som av en

identitet detta allvarligt.är Också deras trovärdighetannans kan
komma ifrågasättas.att

Dessutom leder dokumentlösheten till merarbete i asylutred-ett
ningen och till väntetidema förlängs. Ekonomisktatt innebär det

kostnaderna i asylprövningenatt till alltför del kommerstoren
dem till del undanhåller myndigheterna informationer sinsom om
riktiga identitet. Det ekonomiska för hjälp till demutrymmet som
enligt gällande regler har till fristad i landeträtt urholkas.en

Dokumentlösheten därför hotär de skyddsbehövandeett mot
flyktingarna. Dokumentlösheten del ökande miss-ettsom en av
bruk asylrätten måste stävjas.av

6.4.1 Omhändertagande av pass

När utlänning söker uppehållstillstånd får polisen elleren Invand-
rarverket besluta omhänderta elleratt andra identitetshand-pass
lingar i avvaktan beslut UtlL kap5 4 §.

Såvitt jag kunnat finns det idagutröna ingen utvecklad praxis
det gäller sådananär omhändertaganden. Vissa polismyndigheter

omhändertar i varierande omfattning och andra identitets-pass
handlingar asylansökannär Andra myndighetergörs. fotokopie-en
rar passen.

Pass och andra identitetshandlingar viktiga dokumentär särskilt
i verkställighetsskedet. Ett giltigt ofta förutsättningär förpass en

den avvisas skaatt kunna från Sverige smidigtsom ettresa
Genomsätt. regelmässigt omhändertaatt och andra ID-hand-pass

lingar kan Invandrarverkets personal bevaka förnyas ochatt passen
vidta andra åtgärder för tillse den avvisadeatt har giltigaatt hand-
lingar avvisning blir aktuell.om en
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hand-inte ovanligt giltighetstiden för och andraDet är att pass
sökanden intelingar under asylprövningstiden. dengår Omut

medverka till för-uppmärksammas på detta och attattuppmanas
också arbetet med plane-under väntetiden, försvåras attpassetnya

uppdraoch verkställa beslut avvisning. Genom attettra om
asylp-Invandrarverket bevaka sökanden fortlöpande underatt att

ef-rövningstiden har och giltiga resehandlingar kommerkorrekta
fektiviteten verkställighetsskedet kunna förbättras.i att

praxisEnligt min mening det inte tillfredsställande närär att
gäller omhändertagande varierar i den omfattningdet av pass som

fallet omhänderta och andra identitets-tycks idag. Attvara pass
viktighandlingar väsentligt också för verkställighetsarbetet. Enär

förutsättning för kunna verkställa beslut avvisning inomatt ett om
kort tid den ska lämna landet har och andraär att pass rese-som
handlingar tillgängliga ska genomföras.när avresan

föreslår därför och identitetshandlingar regel-andraJag att pass
mässigt ska omhändertas asylansökan lämnas till In-när en
vandrarverket. Handlingarna ska bifogas den dossier verketsom

asylärende.varje Verket ska bevaka asylsökandeupprättar över att
har giltiga passhandlingar under den tid asylprövningen pågårsom

verkställighetsarbetet,och under i det fall sökanden inte får till-
landetstånd iatt stanna

legitimationshan-dling viktigtEn dokument mångaär ett som
beroendemänniskor i samhället idag. Också asylsökande harär av

kunnalegitimt behov legitimera sig i olika situationer.attett av
legitimattionshandling asylsökande därför kanEtt är enpass som

ha behov lnvandrarverket har dock införtnyligenett stort ettav.
särskilt legitimationskoirt asylsökande, s.k. SIV-kort. Innehava-för

SlV-kort berättigad till ekonomiskt bistånd enligtett ärren av
lagen mottagande asylsökande och flyktingar. Införandeom avav

innebärSIV-kortet olägenheter skulle kunna drabbadieatt som en
asylsökande omhänderttas kan begränsas.vars pass
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6.4.2 Fotografering och daktning

Alla asylsökande bör fotograferas och fotografi sökandenett av
bör fogas till den dossier Invandrarverket varjeupprättar översom
asylsökande. fotografiEtt behövs också för SIV-kortet. integ-Det
ritetsintrång obligatorisk fotografering innebär för asyl-som en en
sökande begränsad omfattning.är förhållandeI till de oftaav
mycket känsliga och personliga uppgifter sökande lämnarsom en
till Invandrarverket under asylutredningen fotograferingär etten
mindre ingrepp i sökandens personliga frihet. Någon dataregistre-
ring fotografier bör enligt min mening inte tillåtas.av

När det gäller för myndigheternarätten finge-att ta en persons
ravtryck och dataregistrera dem, s.k. daktyloskoperingatt dakt-
ning, den begränsadär till asylsökande inte identifierar sigsom
eller det finns anledning sökande i förvar.att taom en

föreslårJag utlänningar sökeratt uppehållstillstånd i Sveri-som
och åberopar asylskäl eller asylliknande skälge, grundsom som

för sin ansökan, ska daktyloskoperas.
En obligatorisk dataregistrering alla asylsökandes fingerav-av

tryck innebär personlighetsintrång precisett all regi-som annan
strering uppgifter enskilda människor. Den inskränkningav om av

enskilds personliga frihet obligatoriumen måsteett utgörsom
legitimt behovmotsvaras informationett och ökad kunskapav av

för samhället. När det gäller den form uppgiftsinsamlingav som
det handlar här det övergripandeär kravet på allmännytta dockom
inte tillräckligt starktett Uppgiftsinsamlingen måsteargument.
dessutom vikt för myndighet skastor kunna fullgöraattvara av en
de uppgifter ålagt den.statensom

Beslut uppehållstillstånd får långt gående konsekvenserom
både för den asylsökande och för samhället. beviljatEtt permanent
uppehållstillstånd långsiktigtär åtagande harett omfattan-som en
de rättsverkan. Det alltså inte baraär fråga den svenskaattom

erkänner utlänningsstaten behov få fristad i landet.atten av en
Därutöver innebär beslutet det svenska samhället påtaratt sig an-

för utlänningen for svensk medborgare isvar mångasom en av-
seenden. fårDet rimligt samhä.llet då ställer kravatt påanses vara
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i landet.sigfår bosättamänniskorvilkasäkert rätt attvetaatt som
landetfristad isökerallafingeravtrycksregister, därEtt ensom

myndigheterna ska kun-förviktigt instrumentregistreras, attär ett
asyl-missbrukavslöjaoch föridentiteteroklaraklarlägga att avna

skaverketidag.uppdrag FörInvandrarverket har detta atträtten.
fårverketuppgifter krävssina rättfullgöra attkunna att genom-

fmgeravtrycksregisteridentitetskontrollerföra sådana ett gersom
asylsö-dokumentlösaökningentilltagandetill.möjligheter Den av

sökande uppenbar-antalfaktummed dettillsammanskande att ett
identi-oriktigaochfalska dokumentanvänder sigligen uppgerav

all-daktningsverksamhet.generell Avmotiv försigiärteter en
åtgärder kanvidtaangelägetskäl detmänpreventiva attär som

denidentiteter. Vetskapenfalskamissbruketstävja att somomav
medförakan förväntasdaktasSverige kommerasyl i attsöker att

minska.kan kommaidentiteterbruket falska attav
identifieras såväl dekanalla asylsökanderegister därEtt som-

andraland och iasylrätten i vårtmissbrukaförsökermedvetet
människorskyddsbehövandeoch andraflyktingarländer som -

starktfinnasregler. måsteomgärdas med klara Detmåste ett
från registretuppgifter inte lämnaskanskydd utgarantera attsom

uppgiftsutlämnande intesäkerställaobehöriga och förtill attatt
gäller.uppgiftenför denleder till sommen

daktningsregister därförgällerfråga detcentralEn ärnär ett
ska gälla för registret.gallringsreglersekretess- ochvilka som

nuvarandeför detansvarig myndighetRikspolisstyrelsen är
i lagen 1965194fmgeravtrycksregistret. Bestämmelserna om po-

register.således också dettalisregister gäller
ochnuvarande ansvarsförhållandeninnebärMitt förslag att

register. hargälla också för utökat Jagägarförhållanden ska ett
för registret tillmöjligheten överföradock övervägt att ansvaret

Invandrarverket.
Invandrarverket talar förför asylprocessen tillsamlatEtt ansvar

för fmgeravtrycksregisterverket också skulle ettatt somansvara
fullgöra uppgift. rationellaföra för sinverket behöver Främstatt

ordning. Behovetekonomiska skäl talar dock sådanoch mot aven
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utvidgat fingeravtrycksregister dokumenterat.ett Det angelä-är är
utvidgat register kan byggas snabbt.get att ett upp

Polisen har lång erfarenhet registrering fingeravtrycken av av
och registrerar idag sådana frånavtryck bl.a. efterspanade perso-

fingeravtrycksregisterDe polisen har polisiära skäl ärner. som av
betydligt omfattande det nuvarande fingeravtrycksregistretänmer
för asylsökande. polisenInom finns därför kompetens ochen en
erfarenhet verksamheten bör tillvara. Sammantagettasav som

jag således nuvarande och ansvarsförhållandenatt ägar- böranser
bestå.

Jag går därefter till behovetöver ändradeöverväga regleratt av
för register där asylsökandes fingeravtryckett registreras.

De uppgifter får samlas och registreras asylsökandesom om
i det nuvarande fingeravtrycksregistret begränsade och omfattar,är
förutom fingeravtrycken, fåtal personliga uppgifter. Någonett ut-
ökning de uppgifter ska föras i obligatoriskt registerettav som

inte aktuell.är
möjligheterDe finns söka informationer andraattsom nu ur

länders motsvarande register eller lämna information från detatt ut
svenska registret bör inte heller ändras. Den svenska polisen har

fråga efterrätt viss uppsättning fingeravtryckatt finns regi-om en
i något lands register. Polisenstrerat har ocksåannat rätt att svara

motsvarande förfrågan från lands myndigheter.ett Detannat
innebär exempelvis det inte tillåtet med screeningundersök-äratt
ningar till exempel asylsökande eller sökande frånav en grupp av

visst land.ett
Reglerna för gallring uppgifter fingeravtrycksregistretav ur

måste däremot För närvarande gallrasöver. uppgifter finge-ses ur
ravtrycksregistret mycket huvudsakligen relaterat till densparsamt,
registrerades ålder. Reglerna gallring måste skärpas. Utfonn-om
ningen sådana skärpta regler bör utgå från alla registreradeattav
uppgifter ska gallras bort det inte längre finnsnärom en person

tydligt behov för svenskett myndighet ha tillgång tillatten upp-
gifterna ifråga. harJag för avsikt under utredningens fortsattaatt
arbete vilkanärmare regleröverväga bör gälla för register-som
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fingeravtryck asylsö-personliga uppgifter ochhållning vissa avav
kande.

inträffat regeländringar moti-har detUnder de åren attsenaste
regelsys-harmonisering de svenskamed behovetverats avav en

regler förändringarnatill EU-gemensamma äventemen ommer
förhållanden. Mitt förslagutifrån specifika svenskavarit angelägna

motiverat de för-ñngeravtrycksregister dockutvidgat ärett avom
för asylprövningen i Sverige idag.råderhållanden som

harmoniseringskrav utvidgad samarbetedeOavsett närettsom
i fram-gränskontroll kan komma ställagällerdet yttre m.m.en

fingeravtrycksregister för asyl-obligatoriskttiden jag att ettanser
förhållnings-eventuelltsökande bör Närupprättas. ett gemensamt

ochkontrollfrågor vid EU-gemen-till EU:s gränssätt yttre om en
flyktingfrågor har utvecklats, kan dettapolitik i asyl- ochsam

för registrering uppgif-påverka formernasjälvklart komma att av
flyktingar.asylsökande ochter om

Asylmottagandet6.5

asylutredning och tillKoncentrerad6.5.1 rätten

boendeeget

flera skäl. dekoncentrerad asylutredning väsentlig FörEn är av
få besked. be-asylsökande det viktigt snabbt Oavsettär att ett om

det inte dröjer längreslutet positivt eller inte det viktigtärär att
nödvändigt. verksamhet ska ingå itid vad Denän är som ensom

därför planeras utifrån målsättningen begrän-asylutredning bör att
handläggningstiderna.sa
Målet för handläggningen asylärenden Invandrarverketär attav

fatta beslut i ärendet inom två månader. mål-ska kunna Dennaett
förmodligen inte heller möjligtsättning har inte uppnåtts. Det är

prövningsverksamhetplanera och organisera så flexi-äratt en som
bel den kan expandera omgående i förhållande till de ökningaratt

flyktingströmmama.kan uppkomma i bör detDäremotsom vara
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fullt möjligt strukturera prövningsverksamheten såatt målsätt-att
ningen handläggningstiderna kan hållas vid viss planeradom en
flyktingtillströmning.

En kort handläggningstid förutsätter Invandrarverket kon-att
sina såväl kvalitativtcentrerar kvantitativt, så tidigtresurser, som

möjligt i prövningsprocessen.som
Också den asylsökande måste beredd medverka föratt attvara

utredningen ska kunna genomföras snabbt. Det rimligt krävaär att
de söker asyl beredda ställaatt är sig till förfogande ochattsom
de deltar aktivt i arbetet, framföralltatt under den första tiden av

prövningen. Det till för sökandenär själv ansökan kangang om
redan efter några veckorsavgöras intensivt utredningsarbete. Vär-

det snabb handläggning måste i inledningsskedet vägasav en mot
värdet den frihet och det självbestämmande sökanden harav som
idag.

En koncentrerad asylprövning förutsätter de asylsökan-mer att
de finns tillgängliga för lämna upplysningar till de handläggan-att
de tjänstemännen, i fall under begränsad tid. Tillgänglig-vart en
heten också avgörande för möjligheternaär genomföra asyl-att
prövningen med betydligt inslag muntlig handlägg-ett större av
ning för närvarande. Omän Invandrarverket förövertar ansvaret
grundutredningen från polisen kommer visserligen asylprövningen

inledas med muntligt förhör,att samtal, där verketsett personal
träffar och får upplysningar den asylsökande. därutöverFör attav
ytterligare förbättra kvaliteten i det angeläget ock-är attprocessen
så den fortsatta utredningen kan ske huvudsakligengenom en
muntlig handläggning. detFör ska kunna ske tiden föratt utan att
asylutredningen förlängs krävs de söker asyl vistas ochatt som
bor på den där prövningen ska genomföras.ort

Den nuvarande möjligheten för asylsökande omedelbartatt
efter inresa välja bo i boende leder till vissa effektivitets-att eget
förluster i asylprövningen. Det boendet försvårar också möj-egna
ligheten arbeta med muntliga inslag i handläggningen.att

Jag samhällets och den asylsökandesatt intresseanser av en
koncentrerad och i ökad omfattning muntlig handläggning asyl-av



iförslag 1995:5588 Mina

den sökandens intressemåsteutredningen större än avvaraanses
till boende börvälja boende. Möjligheternakunna egetett egetatt

asylsö-till vad gäller idag. Allai förhållandedärför begränsas som
utredningssluss ellerefter inresan hänvisas tillkande bör direkt en

förläggnings-sökanden hänvisas således tillmotsvarande. Alla ett
förslagsvis veckor. Under des-under begränsad tid, tvåboende en

till förfogande för biståförutsätts sökanden ståveckortvå attsa
upplysningar viktiga redovisauppgifter och lämnamed är attsom

föruppgifter central betydelseasylutredningen.i De ärsom av
identitetsuppgifter, kunnanationalitets- och börutredningen, som

under denna tid.klarläggas
inledande tid, således föreslås koncentrerasEfter denna som

asylsökande ha väljaasylutredningen, ska dockkring rätt ettatten
förutsättning för dettaeller hon så önskar.boende han Eneget om

identitet klarlagd.dock sökandensbör ärattvara
asylsökande inte kan visa någradet däremot gällerNär som

nationalitet identitet, ochtill stöd för uppgiven ellerdokument en
asylprövningen medverkar till lämnaheller inte under attsom

upplysningar tveksamheten den uppgivna identite-sådana att om
undanröjas, jag samhället skatennationaliteten kan attanser mar-

aktivt deltagande i asylprövningenkera och tydliggöra de krav på
ställs sökanden.som

hyresbidragsjälv välja bo i boende, medRätten att att eget
och flyktingarenligt lagen mottagande asylsökande LMAom av

förbehållas dokumenteradbör därför sökande endera harsom en
säkerställd identitet eller, dokument saknas, underoch om som

Övrigautredningen medverkat till identiteten har fastställts.att
hänvisas till boende Invandrarverkets förläggningar.

inte rimligt ökande antal inte kanDet är att ett personer som
vistas fritt iidentifiera sig ska ha landet. minimikravEtträtt att

ställas människor lever och bormåste här derasär attsomsom
identitet känd.är

Flykting- och asylpolitiken integrerad del i det svenskaär en
samhället. funktioner inom andra politikområdenSamma styrsom

för och flyktingpolitiken.också styrande asyl- frågaDet ärår om
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såväl skrivna oskrivna regler, signaler, vilka mini-som som anger
mikrav gäller för människors ageranden och vilketsom utrymme

finns för människors rättigheter och friheter.som
asyl-För och flyktingpolitiken bör signalen entydig närvara

det gäller dokumentlöshet och bristande identitetsuppgifter. En
förutsättning för vissa rättigheter och friheteratt är att en per-

faktiskt kan tala han eller hon eller i fallär,son om vartvem att
tillsammans med myndigheterna till det kan kom-personen attser

fram upplysningar stöder uppgifter detta.ma som personens om
Mina förslag innebär således Invandrarverkets föratt resurser

asylutredningen koncentreras kring utredande och andra uppgifter
under de första två veckorna efter inresan i landet. Kraven del-på
tagande från de sökandes sida tydliggörs. För öka inslagetatt av
muntlig handläggning i asylutredningen skall den asylsökande
under dessa två veckor bo utredningssluss eller motsvarande.en
Rätten till boende begränsas efter deeget två veckomas inledande
utredning till gälla dem har klar identitet.att föreslagnaDesom en
förändringarna kan beräknas leda till kvalificerad ochen mer
snabb handläggning asylärenden idag.änav

6.5.2 planeringEn för återvändande

I utredningens uppdrag ingår lämna förslag till hur deatt som
avvisas ska motiveras lämna landet frivilligt, s.k. frivilligatt verk-
ställighet.

s.k.Ett frivillig verkställighet, eller jag väljer kalla detattsom
frivillig från landet, beroendeär denen avresa attav- som av-

visas har levande och hållfasta kontakter kvar i hemlandet. Tiden
för asylprövningen härär central faktor. Ju längre tid gåren som
innan det slutgiltiga beslutet avvisning fattas desto svårare blirom
vanligen återkomsten. En planering kommande verkställig-av en
het innebär kontakterna med hemlandetatt kan upprätthållassom
och stärkas viktiga för motiveraär till frivilligatt en avresa.

Omhändertagandet asylsökande har därför betydelse ocksåav
för verkställighet avvisningsbeslut. Innehållet i mottagnings-av
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flyk-dem bor påhuvudsakligen bra. Förverksamheten är som en
till för-eller i anslutningsysselsättningtingförläggning ordnas

erbjudas syssel-boende skade bor iläggningen. Också egetsom
sättning.

meningsfullasylsökande erbjudsförFörutom attatt enansvara
beslut Invandrarver-deunder den tidverksamhet väntar ärett

olikade asylsökande iför informeraansvarigket också att avseen-
har verket självtinformationsverksamhetengällerden. detNär

närvarande åtgärdas.brister förvissauppmärksammat som
för asylsökandeunderlätta demottagandetInriktningen på är att

Sverige integreras i det svenskaifår tillstånd attatt stannasom
samhället.

få här.kommer dock inte Desöker asylMånga att stannasom
de vistades ihemland eller till det landendera till sittavvisas som

asylsökande alltsåtill Sverige. mångaföre ankomsten Trots att
förbereda sig för det,landet och behöverfå lämnakomer äratt

för förberedahuvudsakligen upplagtmottagningsarbetet att en
förhållanden. Innehållet i mottagningsarbe-till svenskaanpassning

den verksamheten mås-breddas. nuvarandedärför Förutombörtet
åtgärder kanplanerade och struktureradekomma tilldette som

till hem-får här återvändaför dem inteunderlätta stanna attsom
landet.

genomförs och fram tillasylutredningenden tidUnder som
mycketmåste alla asylsökande fåförsta beslutInvandrarverkets en

gäller för fåvilka förutsättningarinformationtydlig attsomom
möjlighetenska också informerassökandeasyl i landet. Den om

sinhan eller hon får avslag påoch med troligheteneller till att--
ansökan.

beslut från Invandrarverket överkla-negativa förstaallaNästan
nämnden Invandrarver-Utlänningsnämnden. få fall ändrartill Igas

därför ofta iUtlänningsnämndens prövning resulterarbeslut.kets
avvisningsbeslut fastställs. Om Invandrarver-Invandrarverketsatt

sökanden skaasylansökan avslås ochkets beslut innebär attatt
det fortsatta arbetet utgå från detta.inriktningenavvisas måste av
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Under den tid Utlänningsnämndens ärendet bör in-prövarsom
riktningen den verksamhet erbjuds sökanden att ut-av som vara
arbeta konkreta planer inför återvändande. gällerDetett resväg
och tillbaka. också frågaDetressätt sökanden möjlig-är attom ge
heter kontakter i hemlandet med anhöriga för kunna skaf-att ta att
fa bostad och arbete vid hemkomsten. viktigt inslagEtt ietten
planeringen vidmakthålla och utveckla de socialaär nätverkatt

fanns vid tiden försom avresan.
Utgångspunkten för verksamheten ska således på olikaattvara

planera förberedaoch återkomst till hemlandet.sätt Målet fören
verksamheten ska förbereda den slutligen kan kommaattvara som

avvisas på återresa ska genomföras därutöveroch såatt att atten
långt möjligt genomföra planering underlättar hemresanen som
och återkomsten.

Invandrarverket avslagitNär asylansökande ska verketen upp-
fristående ärende, verkställighetsärende,rätta följdett ett som en

avslagsbeslutet. detOm så det vid tiden för Invandrarver-är attav
kets första beslut fortfarande råder oklarheter sökandens identi-om

ska arbetet med klarlägga identiteten fortsätta inomtet att ramen
för det verkställighetsärendet.

6.6 förAnsvar verkställighet beslutav

avvisning och utvisningom

Asylprövningen avslutas endera med den sökande får tillståndatt
bosätta sig i landet, varvid arbetet med integrera utlänningenatt att

i det svenska samhället intensifieras, eller med tillståndsan-att
sökan avslås .och utlänningen ska avvisas. Verkställighetenatt är
därmed det sista skedet i asylprocessen.

Polismyndigheten ansvarig för lagakraftvunnaär beslutatt om
avvisning verkställs. Invandrarverket har det ekonomiska ansvaret
för bistånd till de avvisade under verkställighetstiden. Slutligen

Kriminalvårdsverkets Transporttjänst för beställningenansvarar av
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personalinsatsför denlandet och kostnadernaut somurresan
bevakning.ske undermåstebehövs om avresan

avvis-inte effektiv.nuvarande ordningen FörstDen närär ett
medkraft påbörjas arbetetutvisningsbeslut vunnit lagaellernings-

den avvisade kanBedömningenplanera återresan. antasatt omav
underåtervändande sker ocksåmedverkaoch till ettacceptera

inte sällanavvisatsSamtidigt har denverkställighetsskedet. som
vid tidenhemlandet fannskontakter iförlorat många de somav

till Sverige.för ankomsten
till hemlandettill anknytningenväntetiderna lederlångaDe att

asylfamiljer.det för barnen i BarnenSärskilt gällerförsvagas.
förskola och sko-och isvenska barnkontakter medknyter vuxna

blir viktiga för dem.sociala nätverksnabbtla. utvecklarDe som
ovanligt barnendärför inteblir flera år detväntetidernaOm är att

ochansökan avslåstill hemlandetsin anknytningförlorat ettom
Även kontaktnätverkställas.avvisningsbeslut ska vuxna personers

väntetider.under långahemlandet försvagasi
naturligtvis beroendefrivilligtåtervändaBenägenheten äratt
sig ha vid återkomsten.den avvisadeframtidsmöjlighetervilka tror

bevarat, elleromfattning utlänningenvilkenberor också iDen
olika slagkontaktnätutveckla,med fått möjlighetertill och att av

hemlandet.i
eventuellt återvän-förberedelser införuppfattningMin är ettatt

för måsteoch återresaplaneringdande och resvägressätt enen av
bedöm-idag. Likaså måstestadiumbetydligt tidigareske änett

undertrolig ske fortlöpandefrivilligningen äravresaav om en
prövningsüden.

nuvarande fördel-denuppdrag ingårmittl övervägaatt om
verkställig-kostnadsansvar förochningen verksamhetsansvarav

eller vilka myndigheteroch föreslå vilkenheter bör förändras som
ellerKriminalvårdsverket, polismyndigheten In-ska ha ansvaret;

vandrarverket.
kanskyldiga medverka till återresanavvisasDe är attattsom

utvisadetidsfrist veckor.genomföras efter kort två För äromen
avvisningsbeslutet bor majori-fyra veckor. Vid tiden förfristen en
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de avvisade flyktingförläggning.tet förhållandevisEnav en
andel bor dock i boende. boendestor Eget har snabbt bliviteget

alternativ antal asylsökandeett väljer understort vänteti-som en
den. Därav följer också ökande andel deatt avvisasen av som
kommer bo utanför förläggning.att en

Inställningen till avvisningsbeslut skiljer sig åt. Mångaett mot-
sig inte beslutetsätter medverkar till landetutan iatt utresa ur

ordnade former. Andra medverkar inte aktivt för verkställig-att
heten ska kunna genomföras sig dock intemotsättermen avresan

den blir aktuell.när En avvisade avviker. I vilken omfatt-grupp
ning de illegalt i landet eller harstannar till någotrest ut annat
land inte känt. mindreär Ett antal avvisade vägrar att acceptera
avvisningsbeslutet och vägrar även planeradatt acceptera en av-
resa.

Sammanfattningsvis det frågan vilkenär myndighetom som
ska föransvara

Ievnadsomkostnadema för förläggningsboende och i boen-eget-
de för avvisade,
planeringen verkställigheten, samtav-
genomförandet av avresan.-

kanJag inte för avvisades boendekostnaderatt ansvaret ochse
övriga levnadsomkostnader naturligen skulle uppgiftvara en som
ligger Kriminalvårdsverkets övriga verksamheter Inte hellernära.
i övrigt de uppgifterär utförs i verkställighetsskedetsom av en
sådan de faller inom för Kriminalvårdsverketsart att hu-ramen
vudansvar för häktade, fángelsedömda och frivårdsklienter.

asylsökandeEn avvisas har inte begått något brott. Hansom
eller hon har inte brutit några svenska lagar och regler.mot Ett
beslut i tillståndsfrågan och avvisningsbeslut administrativaett är
beslut reglerar vilka rättigheter utlänning ska ha. Försom en en

avvisas gäller han eller hon inte haratt vistas och bosom rätt att
i Sverige.

Vid bedömningen såväl kostnadsansvar verksamhet-av om som
för verkställigheter i stället bör överföras till polisensansvar har
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uppgifternaomfattningtill i vilkenställning ärjag etttaatt av
framstår påtag-kompetenspolisiärslag behovetsådant att somav

ligt.
för förvar,omhändertagandebeslutanslutning tilll omom

former tvångs-kan olikahämtning till förhöruppsikt och avom
vidta de åtgärderocksåPolisen har ärmedel användas. rätt att som

avvisning.beslut Avverkställaför kunnanödvändiga ettatt om
utredningen harverkställigheterkartläggningden genom-somav

sällan islag användstvångsåtgärder olikaframgårfört att sam-av
förvaravvisade idock vanligareband med Det är att tasavresan.

asylprövningenUnderundanhållande.undvikainför för attavresan
ikompetenssålunda polisiärverkställighetsarbetet krävsoch i

vissa situationer.
förhållandevis litentvångsinslagbakgrundMot utgöratt enav

verksamhetsansvaret kanjagverkställighetsarbetetdel attanserav
polisiärdärmyndighet. Behovet insatseröverföras till avannanen

handräckning frånmed hjälptillgodoseskrävs kankompetens av
behovet polisiärbedömningensåledes denpolisen. Jag gör att av

omfattning det kansådanintekompetens är att anses varaenav
påtagligt.

verksamhetsan-InvandrarverketsåledesföreslårJag övertaratt
och utvisning.beslut avvisningverkställighetförsvaret av om

förekonomiskaidag dethar redanInvandrarverket ansvaret
lagak-från tiden förlevnadsomkostnader, ocksåasylsökandes ett
verk-till den tidpunkt detta beslutavvisningsbeslut ochraftvunnet

anordna aktiviteterförVerket har dessutomställs. attett avansvar
iflyktingförläggningarna ocholika för de bor påslag egetsom

får iföreslagit Invandrarverkettidigareboende. harJag att upp-
aktivför återvän-utforma och genomföradrag ettatt enprogram

dandeplanering.
införgenomför verk-polisen idagutredande arbeteDe ensom

asylutredning.Invandrarverkets Detställighet är art somav samma
eventuella tvi-för undanröjafråga arbeteåterigenär ett attomen

nationalitet och identitet.sökandes uppgivna Därutövervel denom
verkställighetsplaneringen bestämmanuvarandebestår den attav
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och Denna planeringresväg skall, enligt mitt förslag,ressätt. i all
huvudsak genomförd och klar lagakraftvunnet avvis-när ettvara
-ningsbeslut föreligger från Utlänningsnämnden.

denI mån Invandrarverket behöver handräckning från polis-
myndigheten i verkställighetsarbetet får verket begära sådan. Det
kan exempelvis frågan hämta någon för förhör elleratt attvara om
omhänderta någon för förvar.

Själva landet beställs och genomförs idag Krimi-utresan ur av
nalvårdens Transporttjänst. Transporttjänsten effektuerar således de
resebeställningar polisen där. Om den avvisas be-görsom som
döms behöva ledsagare landet följer personal frånut trans-en ur
porttjänsten med såvida inte polisen bestämmer annat.resan
Avvisningsresoma liten delär Transporttjänstens verksam-en av
het. Transporttjänsten för Kriminalvårdens behovsvarar av resor
såväl inom landet utomlands. Verksamheten fungerar, såvittsom
jag kunnat bedöma, väl.

renodlingEn ansvarsförhållandena för verkställighetsarbetetav
skulle kunna tala för också Transporttjänstens verksamhetatt som
omfattar avvisade och utvisade skulle överföras till den myndighet

har för asylprocessen i övrigt.ansvaretsom
förslagEtt innebär också föratt ansvaret transporternasom av

avvisade landet skulle tillövergå Invandrarverket förutsätterut ur
sådan förändring inte leder till Invandrarverketatt och Kri-atten

minalvårdsverket kommer bygga parallella kompetenser för iupp
princip likartad verksamhet.

visarDet sig dock Transporttjänsten organiserat sitt arbeteatt
så verksamheten med inrikesresor skild frånatt den verksamhetär

omfattar för avvisade och utvisade. De arbetar medsom resor som
genomföra för avvisadeutvisadeatt arbetar endast medavresor

sådana uppgifter. Andra sysslar enbart eller i fall i huvudsakvart
med inrikes En överföring för utrikestranspor-ansvaretresor. av

skulle således inte leda till effektivitetsförlustertema i Transport-
tjänstens huvudsakliga verksamhet och inte heller innbära att en
kostsam och dubbel kompetens inom flera myndigheter skulle
byggas upp.
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till värdetbakgrund och med hänvisningdennaMot ett sam-av
asylärenden före-hanteringenmyndighet förlat hos avenansvar
Kriminalvårdensden delInvandrarverketslår jag överatt tar av

ochavvisadelandetTransporttjänst rör transporter ut avursom
utvisade.

landetavvisas bedöms behöva ledsagasden skaOm ut ursom
börledsagarenInvandrarverketfår avgöraatt personvara enom

medver-Invandrarverket eller det krävsarbetar inom enomsom
verketgenomföra avvisningen. Ompolispersonal förkan attav

medföljaska börmyndighetpersonal från någonatt annananser
för detta.bära kostnadernaverket

förvarslokalerför6.7 Ansvaret

används idagasylsökande och avvisadeförvarslokalerSom av
kriminalvårdsanstalter. Underochsåväl polisarrester häktensom

byggtsamarbete med Invandrarverketockså polisen iår harsenare
asylsökande ochförvarstagandesärskilda lokaler för av-avupp

utredningsslussar.visade i anslutning till verkets
lokalerasylsökande och avvisade iomhändertaAtt ärsom an-

respektive kriminalvårdens behovpassade efter polisens är synner-
förvarahäkte byggt för kunnaotillfredsställande.ligen Ett är att

allvarliga brott sådantmisstänkta för sätt attär ettpersoner som
eller för hindra dembrottsundersökningde inte kan försvåra atten
heller förkriminalvårdsanstalt inte lämpadavvika. En äratt om-

de döm-andra kategorierhändertagande än ärpersoner somav av
till fängelsestraff.da ett

eller avvisade under kortare perioder måsteAsylsökande som
förvar behöva vistas i häkten eller kriminalvårds-i ska intetas

förhållanden asylsökande idag förvaras på haranstalter. De som
ifrågasätts och kritiserats hårt. kort tid sedanockså För över-en

lämnade Europarådets kommitte för förhindrande tortyr samtav
omänsklig behandling eller bestraffningeller kränkande CTP en

till Kommittén kritiserarstarkt kritisk regeringen. asyl-rapport att
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sökande och avvisade utlänningar kan hållas i häkte. Enligt komit-
tén fängelsehäkteär definition inteett lämpligt ställeettper att
förvara någon på varken misstänkt eller fälldär för någotsom
brott.

Under utredningsarbetet har jag också haft kontakter med per-
Ävensonal arbetar på häkten. de understryker asylsökandesom att

och de utlänningar ska avvisas inte ska vistas i sådana lokalersom
häkte Häktespersonalenutgör. harett också beskrivit de be-som

gränsningar häktet har det frågannär är asylsö-som attom ge en
kande eller avvisad möjligheter till kontakter med omvärlden,en

kunna besök frånatt familj ochta emot kunna ringavänner, att
någorlunda fritt. Personalen, dagligen de förvarstagnamötersom
utlänningama beskriver också de svårigheter dessa förvars-som

har vistelsentagna i häkte.att acceptera
Jag tiden för fulltatt är tillskapa särskil-attanser utnu mogen

da lokaler för förvarstagna asylsökande eller utlänningar skasom
avvisas. Vägledande för hur de framtida förvaringslokalema bör
utformas kan de förvarslokaler idag finns i anslutning tillvara som
Invandrarverkets flyktingförläggningar i Flen, Carlslund och Gö-
teborg.

Förvarslokaler för asylsökande och avvisade utlänningar bör
utformas efter helt andra krav häkten och kriminalvårdsanstal-än

Det övervakningsbehovter. krävs inte karaktärärsom av samma
inom kriminalvården. detHär iställetär frågasom attmer om

kunna kontrollera de törvarstagna inte avvikeratt från område.ett
Förvarslokalema bör därför kunna utformas vanliga bostädersom
inom för vanligt förläggningsboende.ett detDet ocksåramen gör
möjligt kunna hålla familjeratt och undvika den familj-samman
splittring idag uppstår då familjemedlem placeras i häkte.som en

bevakningDen krävs vid förvar asylsökande ochettsom av
avvisade vanligenär karaktär den övervakningänav en annan

fordras i häkten och på kriminalvårdsanstalter. Detsom är närmast
fråga vad kan kallas för skalskydd, dvs skydd förom som ett att
de Omhändertagna inte lämnar visst område.ett
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asylsökande ochförvarstagnaNaturligtvis inträffar det att av-
omfattandedet krävssådantvisade sätt attett meragerar

ordnings-säkerhet.och Debevara ordningförtvångsinsatser att
förvarslokalemasärskildanuvarandedeskapade insatserna

visasinsatser. Dettasällan sådana ävendockkräver attavmer
personal från bevak-kan utförasförvarslokalerbevakningen avav

ordnings-förordnandeutbildning ochharningsföretag somsom
omfattandekrävsdetvakter finnerdessavakter. När att mer

tillkallasordningeneller återställabevaratvångsåtgärder för att
ordningsvakt intefåravvikerförvarstagenpolispersonal. Om enen

Även dessaförvaret. ihonom tilloch återförahonomomhänterta
hämtningen.genomföraochpolis tillkallasfall måste

överföra ocksårimligtfråga detcentralEn ärär att ansva-om
förvar kommeranläggningar dessasärskildaför de attret som

Kriminalvår-polisen ellermyndighetertill andranågra änutgöra
tvångsmedelvilkabedömningvid dennaAvgörandeden. är som

innehålletsåledestillgripas. Frågankunnanormalt måste är avom
tvångsmedel måste kunnajämföras med detvång kannärmast som

verk-finns andraeller detkriminalvårdentillgripas inom t.ex. om
jämförelse.bättresamhället kansamheter i utgöra ensom

undersjukvården finns det,inomsocialtjänstenSåväl inom som
tillgripa tvång.viss personal Enförvissa förutsättningar, rätt att

får exempelvis för-omhändertas för vårdmed tvångperson som
Sjukvårdspersonalen harsjukhusinrättning.hindras lämnaatt en

samtycke. Lagenvårdashålla kvar egetutanrätt att person somen
personalvård missbrukarevård och lagen gerom avom av unga

tvângsvårdas enligtdärinstitutionerinom dearbetar personersom
anläggning-vårdade avvika frånhindra dendessa lagar atträtt att

användabetydligt vidare möjligheterharifråga. Personalen atten
nödvändigt. Dock harbedömstvångsmedel det persona-varaom

besluta och genomföraomfattandelen sådär inte rätt att omen
för upprätthållahar. det krävstvångsåtgärder polisen Om attsom

vårdpersonalvårdinstitution får såledessäkerhetordning och en
från polisen.begära hjälp
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Enligt min uppfattning det inte nödvändigt den personalär att
ska utföra bevakningen kring och vid förvarslokaler för asyl-som

sökande och avvisade, får använda tvångsmedel i den omfatt-rätt
ning sjukvårdspersonal eller personal socialtjänsteninom har.som
Jag det inte heller nödvändigt förvarspersonalen ska haattanser
kompetens motsvarande polispersonal eller personal inom krimi-
nalvården. Enligt min mening tillfyllestdet bevakningsper-är om
sonalen har utbildning ordningsvakt.som

Sammanfattningsvis jag således inte behovetattanser av
tvångsmedel för förvar asylsökande och avvisade så-ärav av en
dan omfattning för lokalerna och verksamheten däratt ansvaret av
detta skäl bör åvila polisen eller kriminalvården.

Istället har jag möjligheten överföra till In-prövat att ansvaret
vandrarverket. naturlig utvecklingEn förvarslokalema förär att
asylsökande och avvisade kommer lokaliseras Invandrar-näraatt
verkets övriga verksamheter. Eftersom Invandrarverket föreslås

för såväl asylutredningen och verkställighetenansvara som av
avvisningsbeslut kommer det värde för den handläg-att vara av
gande personalen förvarslokalema placeras i närhetenatt av ver-
kets asylcentermottagningscenter eller flyktingförläggningar.nära

sådanEn samlokalisering ökar också möjligheternanära att
bevara kontinuiteten mellan handläggare och utlänningen. Det
gäller sig det frågan asylutredning eller verkstäl-är ettvare om en
lighetsärende. Vikten bevara kontinuiteten mellan personalattav
och utlänning bör särskilt betonas det gäller de skanär som av-
visas.

Även det enligt min mening finns flera skäl talar förom som
Invandrarverket bör för förvarsverksamhetenatt överta ansvaret

finns det dock vissa frågeställningar måste belysassom noggran-
vad varit möjligt angelägenän Jaggöra. äratt attnare som nu om

rättssäkerhetsaspektema inte åsido hög gradsätts utan att en av
säkerhet kan upprätthållas i framtiden.även

Invandrarverkets organisation måste utformas specielltett
rimlig gradsätt rättssäkerhet ska kunna upprätthållas.om en av

främstDet fråga for verket organisationsstruktur förär om en ny
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inomtvångsmedel interntvidtagnauppföljningkontroll och av
verket.

betydelseFrivilligorganisationemas6.8

mötaresom

avvisasi landetfårinteutlänningarMånga utanstanna somsom
förföljelsen inte harförföljelsevissförvarit ävenhar utsatta om v

tillståndbeviljasutlänningen kanslag attallvarligtvarit så attav
behovvisstalltså hakanavvisadi landet. En ett avstanna person

vid återkomsten.och hjälpstöd
till-möjligheterfinnsdärför detväsentlig fråga attEn är om

kontaktSverigefrånfrivilligtdenförsäkra somenavresersom
formnågonoch kanvid hemkomsten utgörafölja dennekan som

förföljelseförkaninteutlänningen utsättas utanför attgarantav
uppmärksammas.dettaatt

formnågonbörjagframgårdirektiven övervägaAv att avom
frivilligtavvisasdemotiveraförutgåbidrag bör attatt avresasom

mindet enligtinledningsvishärvill poängteralandet. Jag attfrån
ekonomiskform ersätt-tal någonkanuppfattning inte avomvara

landet.iinte fårutlänningenkompensation förning stannaattsom
betänkandeanför i sittimmigrationskommitténochFlykting-

devissaimmigrationspolitikenochFlykting1991:1SOU att av
områdeförbättras. Ettbehövastödåtgärderna kannuvarande som

destöd tillekonomiskamöjlighetenpekar påkommittén attär ge
återvändandeunderlättaförorganisationernainternationella ettatt

basis.frivillig
vitt förgre-kyrkorna harochorganisationernafrivilligaDe en

flesta länder.representerade i definnsverksamhet ochnad
detkunnandeochFrivilligorganisationemas närengagemang

både kanorganisationerFleraomvittnat.flyktingfrågorgäller är
aktivtberedda arbetaåtervändandearbete ochdelta ioch vill är att

detverkställighetsplaneringUnderåtervändandefrågor. ärmed en
till kontaktermöjligheterfrivilligorganisationemaviktigt att ge
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med de kan komma avvisas för förbereda kontakteratt attsom
mellan företrädare för organisationen och den återvändande vid
hemkomsten.

Organisationerna varken kan eller ska åläggas något föransvar
uppföljning hur de avvisas från Sverige kommeren av attsom

behandlas vid återkomsten eller under vilka förhållanden de kom-
leva i framtiden. frågaDet frivilligtatt är ettmer om engagemang

och deltagande.
I det fortsatta arbetet har jag för avsikt i samverkan medatt,

frivilligorganisationema och kyrkorna, förutsättningarna förpröva
samarbete mellan organisationerett verksamma i Sverigeärsom

och har verksamhet i andraäven länder stöd försom etten som
dem inte får i Sverige ska återvända tillstanna utansom ettsom

land.annat

6.9 Asylbarnens förhållanden

Barnen i asylfamilj behöver särskilt uppmärksamhet.ägnasen
Barnens situation ofta konfliktfylldär ochän osäker denän ärmer

Åför de sidan har barn ofta anpassningsförmåga tillvuxna. ena en
miljöer och förhållanden de snabbaregör att ännya som vuxna

människor Åsin svenska omgivning. andraaccepteras sidanav
slits många barn mellan de krav svenska förhållanden ställersom

barnen och de krav föräldrar och andra medsom vuxna en
kulturtradition från hemlandet har.

asylsituationenI barnen särskiltär De speciella förhål-utsatta.
landen eller skäl asylbamen kan ha uppmärksammas intesom
alltid. deDet berättelse,är och de skälvuxnas som vuxna anger

stöd för asylansökan, också kommer bar-som avgöraattsom om
får i landet.stannanen

Även det torde tillhöra undantagen barnens skyddsbehovattom
avviker från föräldrarnas, de skäl asylbamenär kan ha viktigasom

klargöra. Det tillhör dockatt undantagen barnen tillfrågas elleratt
något särskilt samtal skeratt direkt med dem i asylutredningen.
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tidi-asylprocessen jagförändringarförslag tillMed de somav
avdela särskildamöjligheterföreslagit finns dethar att perso-gare

tillvara asylbamensförutredningsslussarnanella vid att taresurser
omhändertagande underVägledande för hur barnensintressen.

verksamhetutredandeanordnas bör denasylprövningen kan vara
utländska barn kommerförInvandrarverket har somensammasom

asyl.hit och söker
natuglitvis inte möjligtbarn detgäller mycket smådetNär är

upplysningar deras förhållanden. Jagfådirekt från barnetatt om
upplys-förskoleålder kan lämnabarn ivill dock betona ävenatt

för asylutred-värdefullainformationer kanningar och varasom
ellertvingainte aktuellt någothellerningen. sättDet är att

ellerenskilt med handläggaresamtalaförmå barnen attatt ensen
fårsamtal.delta i sådantmed föräldrarna Barnentillsammans ett

erbjudasska detvingas delta i någon prövning. Däremotaldrig att
sådan möjlighet.en

asyl-i de fallförhållanden särskilt bekymmersammaBarnens är
ochoch beslutet till slut blir barnenprövningen tidendrar attut

effektivför barnens skullavvisas. minstföräldrarna ska Inte är en
asylansökningar angelägen.handläggning av

Hantering-sin 1994:20Riksrevisionsverket har i RRVrapport
s.k.negativa effekter denasylärenden bl.a. påtalat de somen av

innebärtill. Turordningsprincipenturordningsprincipen leder att
ärendena kommerärenden i den ordningInvandrarverket hanterar

Riksrevisionsverket förordarinresetidpunkt.till verket, dvs efter
komplexahandläggas efter huristället ska ochärenden sorterasatt

medsökande oftaasylärenden där barnde för sigl och ärär. är
Å asylfamiljerväntetider försidan leder långakomplexa. andra

med svåra avgörandenofta till i asylärendet ökarkomplexitetenatt
följd.i verkställighetsskedet som

ytterligare därförförändring börmöjligEn övervägas ärsom
vårdnads-barnutreda asylärendenbåde rör utanatt som ensamma

med förtur och denfamiljer med barnhavare och asylsökande att
organi-ska gälla för dem. des.k. turordningsprincipen inte Genom

jag föreslagit i asylprövning-satoriska och andra förändringar som
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i kombination med asylärenden där barn medsökandeatt ären
utreds med förtur kan handläggningstidema begränsas ytterligare.

särskildEn fråga överlämnats till mig utreda närmareattsom
i vilken omfattning omhändertagandeär barn enligtett ettsom av

Lag l990:52 med särskilda bestämmelser vårdom av unga
LVU hinder verkställighet lagakraftvunnetär ett mot ettav av-
visningsbeslut. harDärutöver utredningen fått i uppdrag iävenatt
övrigt bedöma i vilken omfattning lagstiftning, exempelvisannan
socialtjänstlagen, kan komma i konflikt med utlänningslagstift-
ningen.

Min uppfattning beslut enligt utlänningslagen i principär att
bör gälla. Huvudprincipen bör således beslut i enlighetatt ettvara
med utlänningslagens regler, exempelvis avvisning, bör övertaom
beslut rörande enskilda fattats i enlighet med lagstift-som annan

Ävenning. huvudprincipen således bör hävdas det ändockärom
inte möjligt i alla fall hävda utlänningslagen framföratt annan
lagstiftning skyddande karaktär för enskild utlänning.av en

det gällerNär barn omhändertas för samhällsvârd enligtsom
LVU därför de vanvårdats sina föräldrar avgörandetatt ärav om
vilken lagstiftning, utlänningslagen eller ska ha före-LVU, som
träde särskilt grannlaga. inteDet rimligt överlämna barnetär att
till vårdnadshavare uppenbart vanvårdat barnet och dären som
barnets liv och hälsa kan i fara barnet överlämnassättas stor om
till denne. Samtidigt det heller inte rimligt omhänderta-är att ett
gande barn enligt LVU automatiskt skulle innebära inteett attav
bara barnet vårdnadshavama automatiskt skulleäven få till-utan
stånd i Sverige.att stanna

Utlänningsnämndens uppgift de asylskälär prövaatt om som
föräldrarna och barnen i familj har sådana familjen harär atten

få i landet.rätt att stanna
Om omhändertagande barn sker inom den tidett ett ettav som

asylärende bör Utlänningsnämndenöverprövas också dettaväga
i prövningen ärendet asyl för såväl det Omhändertagna bar-av om

för föräldrarna. undantagsfallI kan det faktisktnet såsom attvara
det behov vård, eller med språkbruk skydd, bar-ett annatav som
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förhar endast kan tillgodoses inom omhändertagan-ettnet ramen
enligtde LVU.

Viseringspolitiken6.10

visering bör Också formerna för hantering-Reglerna över.om ses
viseringsärende, praxisbildning, uppföljning och kontrolletten av

bör ingå i sådan övergripande översyn.en
ochVisering tillstånd i landet vistas här underär ett att resa

innebär automatiskmånader. beviljad viseringhögst En rätttre en
198889:86Sverige, inte har angivitsi propannatatt resa om

kontrolleraPolisens uppgift vid inresekontrollensid 145. är attatt
allmänna förutsättningar för inresa uppfyllda,vissa är attsom en

inresande har ekonomiska medel för sitt uppehålle eller hanhonatt
försörjning.garanterad Någonärsättannat mer noggrann upp-

till grund för beviljadföljning de förhållanden låg enav om som
inresetidpunkten polisen dock intevisering alltfort gäller vid ska

genomföra.
Invandrarverk, och i vissa fall Utrikesdepartementet,Statens är

besluta i viseringsärenden. Invandrarverketden myndighet fårsom
ambassader och konsulat hand-kan dock bemyndiga svenska att

utlandsmyndigheterlägga och besluta i viseringsärenden. Antalet
besluta i viseringsärenden be-har handlägga ochrätt ärattsom

tydande.
Invandrarverket meddelar praxisinformation till de myndigheter

verket fatta beslut i viseringsärenden till.delegerat rätten attsom
viseringsärendenHandläggningen dokumenteras och förvarasav

respektive utlandsmyndighet. strukturerad uppföljningNågon
viseringsverksamheten förekommer förinte närvarande.av

utlandsmyndigheterna handlägger ärende ochNär avgörett om
visering ska beviljas eller inte ska myndigheten bl.a. avgöra om
utlänningen lämnakan förväntas landet efter viseringstiden. För att
kunna detta myndigheten beroende informationavgöra är av om
exempelvis asylbenägenheten för medborgare från visst landett
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eller visst område. Ansvaret för utlandsmyndighetemaett fåratt
sådan information åvilar Invandrarverket.

Någon information beviljade viseringar finns idag inte till-om
gänglig vid inresekontrollen.

Registrering utländska medborgare med viseringsskyldighetav
för i landet skerrätt med s.k. U-kort vid inresekontrol-att resa
len. U-kortDessa hanteras manuellt, förvaras hos Rikspolisstyrel-

och där i datumordning.sorterassen
Sammanfattningsvis jag den nuvarande hanteringenattanser av

viseringsärenden inte har sådan kvalitet erfodras. De in-en som
formationer viseringama skulle kunna vid inresekontrollensom ge
och i asylprövningen kan inte tillvara eftersom den tekniktas som
används för informationshanteringen föråldrad.är

Min uppfattning hanteringen viseringsärendenär i sinatt av
helhet bör Det gälleröver. och hanteringen vise-ansvaretses av
ringsansökningar också uppföljningen och kontrollen vise-men av
ringsverksamheten. Syftet med böröversynen att presenteravara
förslag till modern och effektiv hanteringen viseringar fören av

underlätta utlänningskontrollen både vidatt och inne igränsen
landet.

Den nuvarande hanteringen med s.k.U-kort bör dock omgående
avskaffas. Som den informationnämnts är U-kortenovan som
innehåller inte tillgänglig. Hanteringskostnadema för samlaatt
och katalogisera korten dock inte obetydliga.är

Vidare föreslår jag, i avvaktan förslag viserings-om en ny
politik, polisen får undersökningspliktatt kontrolleraatt atten
grunderna för utfärdat bevis viseringett gäller vid inresetid-om
punkten. Inom för sådan kontroll bör polismyndighetenramen en
också åläggas hänsyn till sådana särskilda förändringaratt ta och
andra väsentligt ändrade förhållanden kan ha uppkommit frånsom
den tidpunkt då viseringen beviljades och till tiden för inresa. Av-
sikten inte polisenär skall genomföraatt prövning vise-en ny av
ringsskälen. Ett bevis visering skulle däremot inteom som nu
automatiskt till inresa i landet,rätt beviljad vise-ävenge om en
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i och vis-naturligtvis skai normalfalletring rätt att resage en
viss tid.här undertas en
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Särskilt Yttrande

Av avdelningsdirektören Hansexperten Rosenqvist

Utredaren föreslår hanteringen inte endastatt asylärenden utanav
också ärenden uppehållstillstånd andra skäl överförs tillav om av
Invandrarverket. Jag det, till skillnadatt asylärendena, imotanser
utredningen inte förts något djupare angående andraresonemang
ärendens överförande till verket. Frågan bör analyseras noggrant
och utredas ytter-ligare, och då inte minst hur lnvanddrarverket
praktiskt ska hantera ärendena.

Utredaren föreslår hanteringen inresekorten,att de s.k. U-kor-av
Ävenomedelbart bör avskaffas.ten, denna fråga bör utredas och

ytterligare.övervägas Sverige har i den Nordiska passkontrollöve-
renskommelsen förbundit sig föra inresekort.att F.n. planeras
dessutom datorisering hanteringen hos Rikskriminalpolisen.en av

Stockholm den 15 maj 1995

Hans Rosenqvist
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RiKSDOHSStYTGBGH Duon Juan-vunnenvidhannaA RIKSKRIMINALPOLISEN 1995-01-13 RKP-63S-10695Utlänningsroteln s:unna:
Ad HansRosenqvist

Enligt sändlista

Enkätangåendeverkställigheter awisningsbeslutbeträffandeav asylsökan-
de har fått slagDåsin ansökan.som av

Med stöd regeringensbemyndigandeav den28juli 1994tillkalladedåva-
randeinvandrarministem särskildutredare,riksdagsmannenen RuneBack-lund, meduppdrag bl utredafrågoratt verkställigheta beslutom av omawisning ochutvisning.Utredningenskall avslutadden l maj 1995.varaFör Rikspolisstyrelsensräkningingår i utredningenavdelningsdirektör
HansRosenqvist expert.som

I kommittédirektiven1994174 sågsbl utredarenatt bakgrunda tillsomsinaövervägandenbör göra kartläggning hur verkstålligheteren idagavgär till, i vilken utsträckningutlänningarfrivilligt lämnarlandetochhur
vanligt det är familj splittrasatt i sambanden medverkställighetenUt-redarenhar dennaanledningframställtav önskemål få vissafrågorattombelysta.Rikspolisstyrelsenhemställerdärförhärmed polismyndighetenattbesvararnedanangivnafrågor.

Med tankepä denkortatid står till budsför utredarensom och polis-attmyndighetensuppgifterkommer ligga tillatt grundför mycket detavfortsattaarbetethemställerstyrelsen myndighetensom densenast 1svarfebruari 1995.

Frågorna genomgåendetiden januari1avser 30 juni 1994och berör-endastasylsökande har fått avslagpå sinsom ansökan.

Frågor:

Hur mångaverkställighetsârendexrpersoner avseendeasylsökande
har kommitin underperioden

Hur många dessahar verkställts Angeav de huvudsakligaskålen
till varför deövrigainte har verkställtst överlämnattillex annanmyndighet, ansökanbeviljad,utlänningenförsvunnen.ny

Pastorns: Toulon: Toulon: Telefax: Tele1:50:12:56 Växel DirakIvaIOB769 oe- ISUZRPSSTHSS40226STOCKHOLM ..



inte kunnatgenomförasmångaverkställigheterpersoner harHur
utlänningenattp g a

resehandlingsaknara

eller något landi hemlandetinteb annatemottas

utlänningen, hansidenti-förväntasinget landC temot attta ex p g a
är okändtet

verkställighet, hanhartillgänglig för d lämnatfinnsinted senastv s
håller sig gömdkändaadress, etc

personerhar verkställts utlänningensärendenmångaHur genom
frivillig grund fallpå Här där utlånningendmedverkan, ansessv

på någotvis,sig verkställigheteninte även denharhar motsatt om
utlänningenanledningar inte har råttdragit på tiden över.ut somav

påbörjadesförberedelsermedverkställighetenmångaärendenI hur
komefter ärendetdet att

dagarinoma 14

månaderochb mellan15dagar tre

månaderefterC tre

verkställigheter medendastdelarmånga harHur ägt avrum en
familj Familjesplittringharberottpå

agerandea eget

ange kortfattatvadb andraorsaker

föregåttsverkställighetema harmånga personerHur ettavav
för-faktisktanvändande tvångsmedel antaletpersonerAngeav

respektiveuppsiktsbeslut.vars-

eskortmånga verkställighetemahar skettmedHur av

varit svårartade vadgenomfördaverkställigheterharmångaHur
utlänningensbe-planeringochgenomförande t ex genomavser , kortfattatovilja landet,sjukdometc Beskrivstämda lämnaatt

verkställigheten svårartad.varför bedömssom

utlänning-verkställigheterhar skett10. mångafullbordadeHur utanatt
resehandlinghaftharen

införhandlats i destina-tillfällen utlänningenVid hur många harll.
tionslandet

utlänningenhaftpersoner harmångaverkställigheter12. hurI egen
biljetten varit omhän-harreturbiljett mångafall dessaI hur av

dertagen



13. I hur många fall personer har vid försök verkställa, utlänning-att
inte tagits kommit åter till Sverigeemot utanen Ange kortfattat

de huvudsakliga skålen till varför utlänningen inte har tagits iemot
destinationslandet.

14. harHur polismyndigheten förfarit när utlänningen har haft för
mycket bagage Lämna kortfattad beskrivning.en

15. Hur många timmar uppskattat har lagts på spaning såväl inrener
utlänningaryttre, awildtmot frånsom verkställighet Angesom

kortfattat hur spaningenhar bedrivits.

16. mångaHur har uppdagats sådan spaningpersoner genom

17. Hur gammalt år de äldsta verkställighetsårendet Varför har verk-
ställighet inte skett

Rikspolisstyrelsen har förståelse för alla uppgifter inte kanatt lämnas med
exakthet. Svaren med tacksamhettas den l februari 1995emot senast
under adress Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Utlånningsroteln,
Box 12256, 102 26 STOCKHOLM.

RIKSPOLISSTYRELSEN

lsson - exr

Rosenqxst
Sändlista

Polismyndigheten i Katrineholm
Polismyndigheten i Norrköping
Polismyndigheten i Jönköpings lån avser Eksjö polisområde
Polismyndigheten i Växjö
Polismyndigheten i Malmöhus län avser Malmö polisområde
Polismyndigheten i Karlstad
Polismyndigheten i Västmanlandslän avser Västerås polisområde
Polismyndigheten i Västernorrlands län avser Sundsvall polisområde
Polismyndigheten i Umeå
Polismyndigheten i Norra Lappland avser Kiruna polisområde



Polismyndigheten-
Katrineholmi Onanerwfåhevvidkøvrasøm,. 635-582-95.1995-01-29

1ILi
Rikspolisstyrelsen .106515C235RKRikskriminalpolisen
Utlänningsroteln

m; 2012256Box
STOCKHOLM26102

awfsningsbesfufförfrågan verkställigheter avRedovisning Er angav 635-10695.på ansökan. RKPfått sinavslagasylsökandebeträffande som

i Eruppgifterna1994junijanuari 30aktuella perioden, 1 somDen - representativinte ärpolismyndighetenska omfatta,begäran anser
polisdistrikt.Katrineholmsverkställighetsärendena iför

förordningRegeringenbeslutadeperioden omaktuellaUnder den om
kraftiträddevilkenutlänningsärenden,i vissauppehållstillstånd

den april 1994.27

redovisning,nedanståendeiförordning kanEffekterna denna sesav
avvisnings-lagakraftvunnaerhållitantalett att personer somex medhän-uppehållstillstånderhållitfallantalbeslut i ett stort

frågaunderredovisasförordning. Dessaovanstående nrvisning till
95cirka 8. bedömningenattVi gör avansökan beviljad NUTny

datumtill dagensframverkställaskunnatärenden skulle hadessa
ej beviljats.NUTom

utsträck-tillorsaker stornaturligaVerkstållighetsårendena har av
Jugosla-tillavvisningarperiod beståttovanståendeunderning av

länderövrigafrånoch medattf.d Jugoslavien.vien I personer
måtperioden inte rätt-ettaktuelladenklar minoritet,varit i ger

flestade allraiharJugoslavien-ärendenavisande resultat.
till mångaförhållandemed iarbetaenklafall varit relativt att

till.skerverkställigheterandra länder som

Fråga Nr:

inkommitverkställighetsärenden413period harovanstående1. Under
till myndigheten.

polissulion:Vingåkerspolisslalion:FlensCamralonenspoüssfahonl KovnrmnalkontoødCmfralpfan7Diulogalan26 Boi30Bo|I3Box|| VINGÅKERS4321FLEN642236A2|KATRINEHOLM Tef0|5I-5|1520TeI057-|50|OVlTeI0|5076|0Ovx



Sidan 2 4av

ÖvrigadessaAv 413 har verkställts.102 stpersoner personer
ej verkställts följande:fördelade enligtärsom

ansökan beviljad,Ny NUT: 149 st.
överlämnat till myndighet: 107 st.annan

efterlyst:Försvunnen, 32 st.
Beviljad inhibition: 9 st.
Ej kunnat verkställas anledning, nedan: 14 st.av annan se

NUT tidigare redogörelse.Ang se

överlämnatsAng ärenden till myndighet kan sägas attsom annan
detta beror det under perioden januari juniatt 1 30 1994-

omflyttningar asylsökande mellande SIV:s olikastoravar av
slussar förläggningar. verkställbara beslutNär har skick-resp

från altSIV har ärendet gått till den polismyndighetats UN där
den avvisade först boende.var

harSIV under den aktuella perioden inte haft någon helstsom
intern kommunikationmellan bokning asylbyrå, vilketoch gjort

besluten skickats tillatt fel polismyndighet i mycketett stort
antal fall. har innanUN besluten expedierats inte kontrollerat
den kända adressen, besluten till densenast polismyn-utan sänt
dighet inom området den avvisade boende vid asylutred-vars var
ningstillfället.

antalEtt överlämnatsstort ärendena till myndighetav som annan
har sedan resulterat omi enlighetNUTi medförordningen uppe-
hållstillstånd i vissa ärenden.

Det finns i dag personer55 ärendenöppna ärendenvars om av-
visning inkom under den aktuella perioden. dessa harAv 9nu
ärenden inhibition verkställigheten och 1 ärende har överläm-av

Övrigaenligt kap8nats 13 § UtlL. ärenden redovisasöppna som
nedanståendefrågor.svar

3a. Två har inte kunnat verkställas de saknarpersoner p g a rese-
handlingar.

3b. Sex ej hemlandettas i något landoch finnsemot annatpersoner
ej verkställa tilLatt

3c. På grund okänd ID har fem inte kunnat verkställasav personer
fram till dagens datum.

3d. 34 efterlystaär det okänt deär vistas.attpersoner p g a var
flestaDe de efterlysta delgivna avvisnings-ärav personerna

beslutet och har därefter försvunnit för förhindra verk-att en
ställighet.

54 har verkställts frivillig grund.personer
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junijanuari 30perioden 1underinkomärendenSamtliga5a. som -verkställig-förberedelse föravseendepåbörjatsarbete1994 har
myndigheten.tillärendet inkomdetefter attdagarinom 14het

Sa.5b. Se svar

Sa.5c. Se svar

förvars-skett. Mannenfamiljesplittringärende har var6a. I ett
och bar-Kvinnananmälningsplikt.hadeoch barnenkvinnantagen,

verk-överenskommelseden dagenligtinställde sig inte somnen
barnenKvinnan ochverkställdes.skulle ske.ställighet Mannen

verkställdesochspaningsedanhittadesefterlystes. De genom
hemlandet.idärefter till maken

ärenden.sådanahaftinte nägra6b. Har

besluthaft37 hari förvar.har varit upp-23 tagna ompersoner
sikt.

medskett eskort.harverkställigheter42

avvisadesdensvárartadebedömas extraärenden kan12 p g asom
s.kmedkombinationi etthandlingaravsaknadsjukdomsbild, av

besvärligt land.

avsaknadlandet ochlämnaoviljabestämdaUtlänningens att av
normalfalletivi inteoch handlingar,andra vara avanserpass

svårartad.kanverkställighetensådan karaktär att varaanses
dem ettproblem ochmeddessaVi arbetar dagligen van-somser

verkställighetsärende.inslag iligt och naturligt ett

formhaft någonhaverkställts att10. 21 har utan rese-avpersoner
ID-handlingar.handling eller godtagbara

polisper-erforderligt attbedömtsVid tillfällen har det11. 15 som
denförhandla införverkställighetsresan attsonal medföljt

land.tredjede avvisade i hemlandresp

enstakanågotreturbiljett. Igiltignågonhar haft12. Ingen person utgåtttidsmässigtbiljettogiltigfall funnits någonhar det
avvisade ägo.i den personens

aktuella periodenunder denharSamtliga verkställda13. personer
förhandlingland eftertredje atthemlandaltitagits emot

medverk-sambandikommit äteravvisadingenSåledes harskett.
ställighetsresan.

bagageför mycketfunnitsverkställighetsärende14. det iNär ett
vad bagagetbetalasjälvtillfälleavvisade beretts atthar den
verkställig-med transportantingenkostar frakta, somatt samma

billigare trans-medskicka bagaget annatheten eller attgenom
portmedel.
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medel förOmden frakten bagaget,avvisade har saknat har hanav
ellerberetts tillfälle försälja sätt avhända sigatt annat

släktingarvänner.egendomen, till de fall då denI avvisa-t ex
inte lyckats skingra sinde egendom,har han fått välja vadut

han inom bagagevikten kan få medsig och har han fåttresten
484kasta. Reglerna i utlänningensCM egendomhar i dessaang

fall varit var riktlinje.

15. Uppskattningsvis har cirka 500 timmar lagts pá inre ochner
spaning. Spaning bedrivsyttre dossierna inhämtas hosattgenom

förSIV kontrollgenomgång, medsluss- förläggningshandläg-resp
kontroll olika dataregister medoch kontakt biträden.gare, av

Den släktingaravvisade och kontaktas tele-vännerpersonens per
fon eller personligt besök. Tänkbara adresser där den efter-per
lyste kan vistas kontrolleras. Inkomnatips bearbetas och kont-
rolleras.

Polismyndigheten i Katrineholm har under våren vid1994 tvá
tillfällen, dagargang,3 5 varit i Stockholm och kontrollerat-

40-tal olika adresserett framkommit vid inre spaning. Isom en
del fall har intressanta adresser vidarebefordrats till olika
polismyndigheter i landet för kontroll.

16. Någonstatistik hur mångaefterlystaöver uppdagatspersoner som
spaning under tidsperioden 1 januari 30 juni 1994 hargenom -

inte förts vid myndigheten. Men realistisk uppskattning ären
cirka 25att hittats olika spanings-typerpersoner genom av

åtgärder.

17. äldstaDet verkställighetsärendet från 910212.är Personen är
efterlyst och i förvar i sin frånvaro sedan 910228.tagen I
detta ärende har inre och spaning inte givit någotyttre
resultat.

POLISMYNDIGHETEN

hie Christensen0
tf polisintendent

a n
Enhet hef UE
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199s-02 -0 7
Polismyndighetenheten

Norrköpingi

Rikspolisstyrelsen
Rikskriminalpolisen
Utlänningsroteln

12256Box
102 26 Stockholm

på angåendeden begärda förfråganSvar verkställigheter
avvisningsbeslut beträffande asylsökande harav som

fått påavslag sin ansökan.

1. Till polisdistriktet har under tiden 301 junijanuari -1994 inkommit 507 verkställighetsärenden.st

2. de 20hinkomna ärendena har verkställts, dessaAv st av
har 150 verkställts problem, medan Sh verk-st utan st
ställts efter eller uppsikt.Förvar
Till myndighet har överlämnats 62 därav 30st,annan ca

återtagande frånefter begäran främst Norge.st om
Efter ansökan har 119 beviljats PUT.stny
IAS har försvunna.varitst

3a 95 har saknat giltig resehandling, dessa 22st är stavfortfarande fåtthar hinder.elleröppna, PUTresten

b 119 har ej hemlandet,främsttagits i Jugoslavien,st emot
dessa fortfarande 37 fåttär öppna, PUTstav resten

eller överlämnats till myndighet.annan
1 har okänd identitet.stc

d 139 de verkställdaej har varit försvunna, 72st stav
fortfarande försvunna ochär efterlysta.

A. 144 verkställtshar medverkan.st genom
Sa A97 inkomna verkställighetsärenden har förberedelserst

påbörjats 14 dagar.inom

b 10 påbörjats tiden 15 dagar månader.inom tillst tre
6a 1 verkställighet har med endast delarst ägt rum av en

familj på hustrufamiljen delat och barnsig,attpga
till verkställd.Norge,rest mannen

b 3 har verkställts med delar familjst attav en pga
fängelse och hustrusitter i och barn verkställts.mannen

Mig:Centruonenspolisslalion: polissuuomv:
Stockholmsvägen Swgalanaevçshgsvlqm4-6 21 5 Slovgalan64PaBox PaB01943 PaBox 364 PaBox7BFINSPÅNG SÖDERKÖPINGSOI NORRKÖPING 61400I9 SIZOI SISUVALDEMARSVIK74mm.MM v ....Ti ,



förvarsbesluthar haft ochverkställigheter77 st
Alla har verkställts,uppsiktsbeslut. ej87 haftharst

myndighet.tilldel överlämnats annanen
med16 har skett eskort.verkställigheter

svårartadepgaverkställigheter har9 varit ut-st
landet.länningens ovilja lämnaatt

lb10. fullbordade verkställigheter har skett utanst rese-
handling.

förhandlats.Vid 7 tillfällen har utlänningen ir11 st
destinationslandet.i

.Vid verkställigheter utlänningen haft12 2 harst egen
omhändertagen.returbiljett, 1 varitstvarav

.Vid 7 utlänningen13 tillfällen har inte tagits emot
åter till fall gälldekommit Sverige. Samtligautan

till Jugoslavien.verkställigheter

14. de utlänningen haft förflesta fall har mycket bagage.I
för det med allhar bagage.Transpotören tagitmesta

några släktingarfall har och till utlänningenI vänner
fått någothand övervikten. Endast enstaka fallita om

tillstyrkt övervikt.har polismyndigheten kostnaden för

på fråga.15 har denna.Vi möjlighet konkretingen att svara
På grund personalbrist har kunnatej spaningyttreav
utföras någon omfattning.i större

Någon16. siffra kan kombinationexakt ej anges.Gen0m en
10främst spaning har möjligenoch inreyttre stav ca

uppdagats.

94-01-2517 ärendet.Det äldsta inkommet och har inteär
kunnat verkställas utlänningen försvunnen.ärattpga

vår någonhoppas redovisning kan tillVi att vara
för utredarens fortsatta arbete.nytta

ErikssonLennart
inspektörelchefro



PolismyndigheteniMalmöhus län --fWf
Utlänningsavdelningen 1995-01-27 i m 3 0

Rikspolisstyrelsen
Rikskriminalpolisen,Utlämiingsrotcln
Ad HansRosenqvist

enkätA rörandeValandligheter avvixnuzgxlwsulberizffarzdeng. m
asjvlsökarzde.

Somframgår hardet varit möjligt fram exaktasvaretav att taga mera
siffror beroende statistikprogramenligtfrå finnstill-att gcmös1cr
gängligt.Svarenharfunnitsi dossierer, endasttill delar.men
Vidareframgår antaletverkställighetsärendenvid utlämnings-svaretattav
avdelningeni Malmö ganska vilket individuellaär den ltåg-görston au
kommen ärenden heller tillförlitligt.ärseparataav
Viss intilliggandeinformationkommer lämnasdirekttill RuneBack-att
lundvid hansbesöki vlaltnö 950201.



êtanenr.E59032k.,P°l$mYd9h.ete I Ãu-f.657950125IanMalmöhusn E velrensd lNânnmgseverungenU
MalmöEnhet

beträffande9b0l0l--0630för tidsperiodenenkätRikspolisstyrelsensAng.
påfått ansökan.avslag sinför asylsökandeverkställigheter som

ejdatoriserad ochÄrenderedovisningen Malmöär programms-vid enheten l
fråooruppställdapå Rikspolisstyrelsenför att kunna nurad avge sxar

tidsperiodaktuell harunderaktuella ärendenFörHandläggarblanketter
frågeställningar besxaras ganskadelfram därigenom kantagits och en

uppgifterinnehåller delvis önskadeendastdockBlanketternaexakt.
skullebearbetning§tterligareenhetschefenDe tillgängligafinns hos om

behövas.

Svar
verkställighetsärendenB02tillFråga enhetenperioden inkoml: Under

slag.avsettav
tillöversäntsJ62verkställts. harFråga 538 annanAv2: dessa har nu

uppehållstillstånd. och30 efterlystaCa är rderhållit26myndighet. har
identi-tvivelaktigfågått resehandlingar,framsådana attdär ejär det

liknande.tet och

frågapåFråga 2.Se3: svar
verkställigheteri de100 kroaterFråga ärCa 150 Av dessaA: st. somca

deItill Zagreb.sändespåbörjades över Ystad1990 medbussar1 junisom
beslut8:8Fall togochklarautInvandrarverketförsta valdegrupperna

nästanföljdeSverie. Dessatillefternästan direkt ankomsten grupper
vidsig bussarna.inställda100 direktiv ochtill %givna

hbÃLad 53EÅh Z.1
Resten cilngabFråga a5: 364 st

verkställighetomedelbarförordnandepåbörjas ärenden medVid enheten om
får fallvartregelmässigt vänta inågra ärendenövrigaochinom dagar

månaden.respektivestipulerade dagarnalbde §91



Fråga familjesplittring något6: förekommithar bara i fallenstaka
då påoch frånberott eget agerande. T.ex.: Familj Rest-Jugoslavien har

återtagits från Danmark.Mannenhar tagits förvari och resten famil-av
på Därifrånjen placerats förläggning. försvunnithar den inför verk-

ställighet och därfördenna har skett enbart medmannen.

Fråga 7: Infor verkställigheterna l3lhar varit förvarstagna.personer

Fråga FråganB: intekan exakt besvaras ledningmed handläggar-av
blanketterna. De varit förvarstagna genomgåendehar säntssom medbevak-
ning påsedan kan ha varit bit väg eller ända fram.som Dessutomen

mångahar andra varit eskorterade.

Fråga Många9: ärenden svårplaneradehar varit svåraoch att genomföra.
De har t.ex avsett verkställighet afrikanskatill länder döh svenska

myndighetergåätagitbeslutande helt fiktiva uppgifter nationalitetom
Likasåoch identitet. frånhar de varierande attityderna jugoslaviska

myndigheter gränsposterjngaroch orsakat problem.

Fråga 10 ll:och Under perioden BShar verkställigheter skett medca
saknat eller haft ofullständigapersoner eller felaktigasom resehand-

lingar däroch det varit behov förhandling vid gränsen. Polisman harav
då fåvarit medoch ytterst misslyckats.har Det har huvudsakligen rört
sig afrikanska länder. En del fall har genomförtsom medmellanför-
handling i Abidjan i samverkanmedsvenska ambassadenoch andra ambassa-

ider där.

Fråga 12: I endast ett ringa antal fall har utlänningens biljett använts.
Det dåhar i regel rört sig inte protesterat motompersoner verk-som
ställigheten. När gällerdet användandet omhändertagnabiljetterav
orsakar dessa i regel besvär än de gör nytta. Det visarmer sig i regel
att de gäller under vissa pårabattbetingelser och vissa rutter och
går därför i regel ej att nyttja. De omhändertagnabiljetterna fyller

påkanske syfteett storflygplats påmed frekvensstor snabbaen beslut
mednära anknytning till inresedagen.

Fråga 13: Detta har under aktuell tidsperiod hänt beträffande högst
Några10 pådessa medKosovo-albaner denpersoner. buss iav var som

april 199Astoppades vid serbiska gränsen och sedan tvingades återvända
någratill Sverige. I fall har insläpptej blivit i afrikanskamandåJederbörandeMländer hävdas .och det darifran.är .. .ej

forts.



situationerförekommaalltidFråga kommer attförekommerochlb: Det
smula suntregel medDessa löser sig dock iför mycket bagage. enmed

månader verkställighet medförsökt ihopförnuft. Har under ensynan
får verkställighetenförvarpart ifamiljbesvärlig medkanske enen

några kilosförbetalaberedd attej ärinte spolieras för att man
uppstår fördå hundrafalt högreblir juövervikt. De kostnader som

bagagefrågan oftalöser sigverkställighetersamhället. Vid.bevakade
gångerMånga harhandbagage.bevakningspersonal harbaraattgenom

några fall harIkommit med.ejsläktingar tagit hand detom som
föröppenär dock inteDennamöjlighetspeditionsfirma anlitats.

alla länder.

Fråga verkställighetsärenden vid enheten15: Den hanterargrupp som
Så fortspaning.enkäten ingen direktitidgjorde under den somavses

från ellernågon förläggning bostadsinförsvunnitdet konstaterats att
tvâbestående polismänspaningspatrullEnefterlysning.skedde av

tillförlagd dag ocharbetstidenharfinns till enheten ochknuten
givetvis medefterlystekväll. De även medenhetensarbetar men

mångagår ladesäga timmar dedäför hurDet ej attmycket annat. ner
enkátärenden.på

Fråga 20 omfattasanträffadesGenompatrullens arbete16: personer somca
enkäten.av

Fråga 17:
från enkåtperioden ligger i balansenännuDet äldsta ärendet som

Detjanuari 1994.börjaniregistrerades vid enheten personavser enav
från verkställighetsresa gjordespåstod En bevakadLiberia.sig kommasom

Monrovia. Från konsulatet itillvia Abidjani l994 medhonomjanuari
Förhandlandefördå erhållits honom.laizer-passerettStockholm hade
avvisade.släppte ej in denMonroviapolisenpolisman imedvar men

från ochLiberia attej komatt hansamtalManhävdadeefter medhonom
återvända till Sverige.tvingadesSamtligagjort fel.i Stockholmkonsulatet

höllsMannenledde ingen vart.kontakternaDe efterföljande diplomatiska
Försöken knäckaattmånader under uppsikt.ställdes sedanförvar ochi 2

språktester Dessagjorts. pekarnyligen harfortsätteridentiteten och nya
pla-verkställighetsförsök till Ghanapå EttNigeria.Ghanaalternativt

närmaste veckorna.inompene as

:syoizfus- -l L.
E etschef J..

Nilssonött



Polismyndigheten
i dE Datum Diarienråberopasvidknrrasp

Erreierans

. .
.mcagRikskriminalpolisen 535

Utlänningsroteln i i i
02 0 ÖAtt: Hans Rosenqvist.

RKP-635-10695.páSvar RPS enkät

2733 personer

839 personer

36a. personer

b Somalia,42 Etiopien och Eritrea.personer,

Ingen eftersom inteännu, förrän sista möjlighetenc ger upp
utnyttjad.är

d. 66 st.

4. 8 personer.

påbörjar såVi alltid ärendena fort de kommit påtill roteln.oss
månaderDet kan sedan dröja det saknasattp.g.a.

passhandling etc.

på6. 3 familjer. Beroende ståttfamiljenatt under uppsiktsom
någonawikit, eller att i familjen försvunnit i Norge.

100 förvar 501 uppsikter.-
tvångsmedelDet höga antalet beror samtligaatt som

PÖK:are frånmottagit Norge påawikit tidigare och detsom
sättet undandragit sig verkställighet.

779 personer.

Vi kan inte exakt antalet t.ex.ange personer som genom

Postadress: Gatuadress: Talaion: Telefon: Tolelax:Box157 Drottninggatan Växel Dimktval4 054 500014 05414 054145135- -65105KARLSTAD



motstånd försvåratvåldsamt eller dylikt verkställigheten.
frånhaft KarlstadVi har transporter där ett 25-tal personer

gå i bussen skulllevägrat att transportera dem tillsom
Arlanda.

påEtt 10-tal har lagt sig frivilligt psyket, där sedanman
att upplysningar de inskrivna,vägrat är eller närge oss om

de förväntas bli utskrivna.
Drygt har kyrkasyl,20 sökt skullenär verkställa.personer

harSkolan familj dagen innangömt verkställigheten skulleen
ske.

fått ståMatstrejker har förekommit där underpersonerna
Iäkarkontroll.

på såEn anställd hotellen anlitade hjälpteett till attav en
undgåfamilj kunde avvika och verkställigheten.

Ingen.10.

11. 9 personer.

Ingen.12.

13. Ingen

medelHar vederbörande inte haft för att själva betala sin14.
fåttövervikt prioriterat vad de velat medhar de ta sig.

Alla har i god tid före upplysts hur mycket bagage deresan om
får med sig.ta

timmar lagts inre- och15. Det exakta antalet yttresom ner
uppskattar det tillspaning omöjligt att Jagär ettange. par

På antalet verkställigheterhundra grund det storatimmar. av
kontrollenmöjlighet sköta den inrehar inte haft att som

endast varit fyra poliser rotelnönskvärt Vi harär. som
asyler.med verkställigheter ochsysslat

Genomstycken. tipsresturangkontroller har tagit 14Vid16.
anträffats.10-tal kunnatpolisdistrikt hartill andra ett

ytterligare ett 30-tal kunnatspaning har sedanGenom tips och
verkställas.

detta.framkan intedet fler,Troligtvis är men

frånpreskriberade är 1991inteDe äldsta ärendena är17. som
gåttintefrån Etiopien, attEritrea ochoch är sompersoner



verkställa, eftersom inte dem i hemlandet.tar emotman
ocksåVi har iraker, Polen skall ta tillbaka enligt SlVen som

och Un, de polska myndigheterna vägrar fortfarande,men
många från såvältrots skrivelser Polismyndigheten UD.som

såVi har gjort mångakunnat,gott dehär uppgifterna kan intemen av
så fåri efterhand,tag det bli kvalificerad gissning.en
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