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SchoriTill statsrådet

januari 1997 bemyndigade regeringen detbeslut den 16Genom
till uppgift föredra ärenden utlänningarsstatsråd har rättatt omsom

tillkalla särskild utredare för utreda vissavistas i landet att attatt en
verkställighet avvisning och utvisningbeträffande beslutfrågor av om

utlänningskontrollen. Till särskild utredare förordnadesden inresamt
Barbro Thorblad.chefsrådmannen

Anita Glad, Justitiedepartementet, kanslirådetKarnmaråklagaren
Utrikesdepartementet, avdelningsdirektören HansPåhlsson,Lars

Rikspolisstyrelsen, ordföranden i UtlänningsnämndenRosenqvist,
chefen för Krirninalvårdens transporttjänst GöranHåkan Sandesjö,

flyktingpolitiskt Svenska RödaUlfvebrand, sakkunnig,Stenbäck, Eva
invandrarverk BjörnFlyktingenheten och hos StatensKorset, experten

biträtt den särskilda utredaren.har såsomVestin experter
Thomas Wetterlundh har varit sekreterare.Hovrättsassessom

antagit Utredningen verkställighet ochUtredningen har namnet om
utlänningsärenden UD 1997:02.kontroll i

utredningen sitt betänkandet Verkställighetfår överlämnaHärmed
utredarenutlänningsärenden SOU 1997: 128, varikontroll ioch

överväganden och förslag enligt utredningsdirektiven.sinaredovisar
utredningen, finner tiden för uppdragetanmärkasbörDet att attsom

frågorinte möjlighet behandlaotillräcklig, haftvarit närmareatt om
sarnköring sådana och sekretess.register, av

särskilda yttranden.Rosenqvist Ulfvebrand haroch EvaHans avgett
Utredningsuppdraget därmed slutfört.är

i septemberGöteborg 1997

ThorbladBarbro

Wetterlundh/ Thomas
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Sammanfattning

avvisning och utvisningVerkställighet beslut omav

verkställig-förutredningen föreslå hurskallEnligt direktiven ansvaret
regeringen,fattatsoch utvisningsbeslutavvisnings-het avsomav

frånflyttasUtlänningsnärrmden kanlnvandrarverket eller över
effektivitet.med förbättradtill lnvandrarverketpolismyndighetema
överföring-invändningarfinner avgörandeutredningenEndast motom

undersökas.alternativ lösningskallen en
föraflera invändningarhar funnit överUtredningen mot att

ingerInvandrarverk. Flera demtill Statensverkställighetsansvaret av
invändningsådanöverföringen avsnitt 2.4.3. Enbetänkligheter mot

och behörig-form förmågapolisiär kompetens ibehovetgäller avav
eftersökningsarbete ellerspanings- ochpolisiärtbedrivahet attatt

tillgodosesbehov måste kunnatvångsmedel. äventillgripa Detta om
avvisningbeslutverkställaanförtroslnvandrarverket ansvaret att om

fåverkställighetsansvaretkan överföringutvisning. Vidareeller aven
upprätthålla godför polisens möjligheternegativa konsekvenser att en

utlännings-ipolisens kompetensutlänningskontrollinre attgenom
Även lnvandrarverketförhållandetdetförsämras.riskerarfrågor attatt

landetantal ibegränsatförhållandevisverksamhetbedriver orterett
handläggandeavstånd mellan denLångatveksamhet.inger viss

riskerarlämna landetskalloch den utlänningtjänstemannen attsom
verkställighetsarbetet.försvåra

vägandemindreflera ellerhar således funnitUtredningen tungtmer
Till dettaverkställighetsansvaret.överföringeninvändningar mot av

vid in-fungerar välordningennuvarandeskall läggas denatt en
detemellertid ställasskallInvändningarnajämförelse.ternationell mot

framför allt intressetmärksbör ske. Härför överföringentalar attsom
samladeansvarsområden och denmyndigheternasrenodlaattav

förbetydelsei frågorbesitterlnvandrarverketkompetens avsom
verkställighetsfrågan.

respektiveförfaktorer talarsammanvägning deVid emotsomaven
funnitutredningenharverkställighetsansvaretöverföring atten av

de intebetydande,visserligeninvändningarna är att samman-ensmen
direktiven. Ut-ii den månavgörandekantaget som avsesanses

kanverkställighetsansvaretförslag till hurdärförredningen lämnar

11



Sammanfattning SOU 1997:128

föras till Invandrarverket enligt följande.över
Utredningen har vidare funnit möjligheten till förbättradatt en

effektivitet i verkställighetsarbetet i väsentliga delar redan har
tillgodosetts de förändringar genomförts beträffandehargenom som
handläggningen utlänningsärenden. Ytterligare förbättringarav av
effektiviteten bör dock kunna bl.a. verkställighets-göras, attgenom
frågan beaktas fortlöpande under hela handläggningen ärendeettav

uppehållstillstånd avsnitt 3.3.om
föreslår tillgång till kompetensUtredningen behovet polisiäratt av

angivet slag skall tillgodoses Statens invandrarverkattovan genomav
biträde polis sådant biträde nöd-får möjlighet begära när äratt av
utlänningen håller sig undan och inte kanvändigt på grund attav

anträffas hjälp polis eller det goda grunder kan antasutan omav
tillgång till tvångsmedel erfordras avsnitt 3.2.att

understryker vikten Statens invandrarverkUtredningen attav
så andel ansökningarnautformar sin verksamhet störreatt en av om

med utlänningen inuppehållstillstånd redan i sambandgörs att reser
vidåstadkommas ökad dei Sverige. bör kunnaDet närvarogenom en

färjehamnama. gränsbevakande polisenflygplatserna och i Denstörre
utsträckning genomföra s.k.få möjligheter i Ökadföreslås att

invandrar-Utredningen föreslår dessutom Statensgatekontroller. att
möjlighet stationera personal vidutsträckning fårverk i ökad att

avsnitt 3.5.utlandsmyndigheter 3.4Sveriges -
för utlänningar harförutsättningarskapa bättreFör attatt som

uppehållstillstånd i högre grad frivilligtskäl förbefunnits sakna
humanitäratill och samarbete med deSverige föreslås stödlämnar

organisationenmed den mellanstatligafrivilligorganisationema och
avsnitt 4.4.IOM

utredningen utformningendirektiven harenlighet med övervägtI av
utlänningarmotverkaför s.k ansökan. Förbestämmelserna attattny
Utlännings-föreslår utredningenverkställighet,håller sig undan att

uppehållstill-vilandeförklara ansökanskall kunnanämnden omen ny
prövningen ansökan skjutssådant beslut innebärstånd. Ett att upp.av

för ytterligaredessutom hindervilandeförklarade ärendetDet utgör
inhibitionansökningaroch för prövningansökningar om somavnya

vilandeförklaring avsnitt 5.3.efter beslutetkommer in om

utlänningskontrollInre

förutsättningarna förundersökaingår vidareutredningens uppdragI att
metoder för kontrolleffektiva och humanautveckla fortsattatt av

devistas i landet. Utredningen konstaterarutlänningar attsom

12
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tillräckliga och dei väsentligt fårnuvarande reglerna allt attanses
i Schengenländereffektiva reglerna deframstår minst lika somsom

vissafinns dock behovhar kontaktat. Detutredningen avsom
vissa förändringar dekompletteringarklarlägganden och samt av av

bestämmelserna tillämpas.under vilkaförutsättningar
och avanceradtill kvalificerad personalsäkerställa tillgångenFör att

den inre utlän-arbetet medutgångspunktenutrustning bör attvara
länspolismyndig-organiseras centralt inom varjeskallningskontrollen

inhämta,i arbetet medRikskriminalpolisen börhet. attengageras
övergripande karaktärinformationanalyserabearbeta och merav

avsnitt 7.4.3.
ändras såkap. 6 § UtlLbestämmelsen i 5Utredningen föreslår att

fall fårutlänningskontroll i vissainreframgårdet klart attatt
utlänningenanledninginte finnsdetgenomföras även anta attom

Sverige avsnitt 7.4.4. Föruppehålla sig i mötasaknar atträtt att
föreslås dettas.k. hotellkontrollkravSchengenkonventionens att

föreslår vidareUtredningeninförs avsnitt 7.4.5.kontrollinstrument
från början skall kunnavissa fall redaninvandrarverk iStatensatt

skeSå skall kunnaför s.k. boende.kostnaden närbidrag tillneka eget
försvårautlänningen kommeranledningsärskilddet finns attattanta

verkställighetenuppehållstillstånd ellerärendethandläggningen omav
utredningenföreslåravsnitt Slutligenavlägsnandebeslut 7.4.6.ettav

vissa myndighetersbestämmelsernatillämpningsområdet föratt om
vidgas avsnitt 7.4.7.underrättelseskyldighet

förutsättningarnabelysaockså haft i uppdragUtredningen har att
från Kriminal-verksamheten med utrikestransporterför flytta överatt

funnitUtredningen hartill Invandrarverket.transporttjänstvårdens att
överföring inte bör ske.sådanen

13
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Författningsförslag

1989:529utlänningslagenändring itill lagFörslag1 om

1989:529utlänningslageni frågaföreskrivsHärigenom om
§§och 138 kap. 11, 12,kap. 9 §§§, 6kap. 3 och 6dels 5 samtatt

lydelse,ha följandeskall
och 11paragrafer, 8 kap. 17 §tvåinförsdet i lagendels att nya

lydelse.följandekap. 11 av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

5 kap.
§3

ansökerdärefterSverige ellertillvid ankomstenutlänningOm en
invandrarverkStatensUtlänningsnämnden,uppehållstillstånd fårom

identitets-ellerhanshandpolismyndigheteneller ta amianpassom
lämnarvistas här ellertillståndhan fåravvaktanhandling i attatt

landet.
myndig-verkställandeDenfår iPolismyndigheten sam-

verk-i samband medfårhetenverkställighetenband med ettav
beslutställighetenelleravvisning ettbeslut ut- omavom

handutvisningavvisning ellerhandlinghand tavisning ta om en
ihandlingistycket,i första avsessomenomavsessom

påi avvaktanförsta stycket,verkställigheten attawaktan att
kan ske.verkställighetenske.kan

6
skyldig på begäranSverigeivistas ärutlänningEn att av ensom

hanvisarhandlingarandraellersittvisa attpolisman sompassupp
efterskyldigocksåSverige. Hanuppehålla sig i är atthar rätt att

tillkommapolismyndighetenellerinvandrarverkStatenskallelse av
här. Omsin vistelseuppgifteroch lämnamyndighetenellerverket om

polismyndighetenshan hämtasfårdet,utlänningen inte gör genom

1995:773.Senaste lydelse
2 1992:578.Senaste lydelse
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Författningsförslag SOU 1997:128

försorg. Om det med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden
eller anledning kan han inte följaskulle kallelsen,antas attav annan
får han hämtas föregående kallelse.utan

Kontrollåtgärder enligt första Kontrollåtgärder enligt första
stycket får vidtas endast det stycket får vidtas endast detom om
finns anledning finns anledningatt anta att ut- att anta att ut-
länningen saknar länningenrätt saknar rättatt attuppe- uppe-
hålla sig här eller det hålla sig här eller detom annars om annars
finns särskild anledning till framstår befogat kon-attsom
kontroll. trollera honom.

6 kap.

Beslut förvar eller uppsikt fattas den myndighetom av som
handlägger ärendet.

Handläggande myndighet är
polismyndigheten:

från deta begäran inresa eller ansökan uppehållstillståndatt om om
och till dess ärendetgörs Statens ellerinvandrarverkatt tas emot av

utlänningen lämnat landet,
b i och med beslut b i och med dom elleratt ett attom en

avvisning eller utvisning beslut utvisning enligt 4tas ett om
för verkställighet, kap. 7§ eller beslutävenemot ettom av

sådan ansökan i 2 regeringen elleravvisningen som avses om
kap. 5 b § görs. utvisning för verkstäl-tas emot

lighet,
Statens invandrarverk: Statens invandrarverk:
i och med ärendet ia och med ärendetatt tas att tas

och till dess beslut och till dess beslutemot att emot att
meddelas; överklagas beslutet meddelas eller, i förekommande
eller får det verkställas fall, utlänningen har lämnattrots att
det inte vunnit laga kraft eller landet; överklagas beslutet är
på grund, verket verket handläggandeär myndighetannan
handläggande myndighet till till dess ärendet tas emot av
dess ärendet Utlän- Utlänningsnämnden,tas emot av
ningsnämnden respektive polis- b i och med Utlännings-att
myndigheten, och nämndens eller regeringens

beslut elleravvisning ut-om
visning för verkställig-tas emot

3 Senaste lydelse 1995:773.
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FörfattningsförslagSOU 1997:128

het, sådan ansökanäven om en
kap. b §i 2 5 görs,som avses

Utlärmingsnämnden:Utlänningsnämnden:
i och med ärendeti och med ärendet att tas emotatt tas

beslut meddelasbeslut och till dessoch till dess attemot att
förekommandeibeslutet, i före- och beslutet,meddelas och

invand-fall, fall, Statenskommande tas emot emottasav av
för verkstäl- verkställighet.polismyndigheten rarverk för

lighet.
uppgifti har tillärende tagits det departementNär attemotett som

Besluthandläggande myndighet.ärendet, regeringenbereda anses som
föredrafattas det statsråd skallfrågor förvar eller uppsikti av somom

fattashålla någon i förvar kan inteärendet. Beslut eller kvaratt ta av
beträffande uppsikt.regeringen. Motsvarande gäller

8inhibition kan meddelas med stödärende där beslutI ett avom
Utlänningsnämnden ellereller andra stycket skallkap. 10 § första

myndighet innan beslutinte handlägganderegeringen omsomanses
meddelats.inhibition

tillfälligtfår också fatta beslutPolismyndigheten att ta enom
finnshonom under uppsikt, det inteförvar eller ställautlänning i om

med stödhandläggande myndighetens beslut. Beslutdentid avvaktaatt
myndighetskyndsamt anmälas till denskalldetta stycke somav

därefter omedelbartmyndighet skallärendet, och dennahandlägger
gälla.uppsikt skall fortsättaförvar ellerbeslutet attpröva omom

kap.8
l1§

polismyndighetBeslutelleravvisningbeslutEtt av enom
ellerdomavvisningverkställasskall samtutvisning omav
kap.enligt 4utvisningbeslutfrågaeller, ipolismyndigheten om

polis-verkställasskall7§någonregeringen,beslut avavom
övrigtBeslut imyndigheten.regering-myndighet omsomannan

skallutvisningelleravvisningbestämmer.en
invandrar-Statensverkställas av

besluti frågaverk eller, avom
någonregeringen, myn-annan

bestäm-regeringendighet som
mer.

17
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12
invandrarverkspolismyndighets beslut avvisning, StatensEn om

förordnande omedelbar verkställighetbeslut avvisning med omom
utvisning skall verkställasdomstols dom eller beslut snarastsamt om

möjligt.
första stycket, skall utlänning harandra fall iI än som avses en som

avvisats lämna landet inom två veckor och utlänning harsomen
inom fyra veckor efter det beslutet lagautvisats lämna landet att vann

kraft, inte bestäms i beslutet.annatom
Om utlänningen inte lämnar Om utlänningen inte länmar

landet inom den föreskrivna landet inom den föreskrivna
tiden eller det med säkerhet tiden eller det med säkerhet
måste förhan inte har för måste han inte harantas att antas att
avsikt frivilligt lämna landet avsikt frivilligt lämna landetatt att
inom denna tid, skall polismyn- inom denna tid, skall beslutet
digheten verkställa beslutet så verkställas så det kan skesnart

det kan ske. den myndighet enligtsnart somav
verkställig-11 § ansvarig förär

heten.

Om den verkställande verkställande polis-Ommyn- en
digheten finner verkställig- myndighet finner verkställig-att att
heten inte kan genomföras eller heten inte kan genomföras eller

ytterligare besked behövs,behövs, ytterligare beskedatt att
skall myndigheten underrätta skall myndigheten underrätta
Statens invandrarverk detta. detta.Statens invandrarverkom om
Invandrarverket får i sådant får i sådantInvandrarverketett ett
fall besluta i fråga verkstäl- fall i fråga verkstäl-beslutaom om
ligheten eller vidta de åtgärder i vidta de åtgärder iligheten eller
övrigt behövs. övrigt behövs.som som

Om verkställigheten utvisning pådom eller beslutetten omavser
grund brott, skall överlämna ärendet tillInvandrarverket skyndsamtav
regeringen för prövning inte kan genomföras.verkställighetenom

Senaste lydelse 1991:573.
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Biträde polismyndighetav

I 7 §
Om den skall avvisassom

eller utvisas håller sig undan
och inte kan antrajfas utan
polismyndighetens medverkan
eller det kan tvångantas attom
kommer erfordras föratt att
genomföra verkställigheten,
skall polismyndigheten på be-

Statens invandrarverkgöran av
lämna erforderligt biträde.

11 kap.

Ny ansökan uppehållstill-om
stånd

11 §
En ansökan uppehållstill-om

stånd enligt 2 kap. 5 b § skall
innehålla uppgift sökandensom

och bostadsadresspost-
telefonnummer samt

förhållandenövriga ärsom
betydelse för kännedomattav
sökandens hemvist.om

Ãndras något de förhållan-av
den i första stycket,som anges
skall sökanden dröjsmålutan
underrätta Utlänningsnämnden

det förhållandet.om nya
Fullgör sökanden sinainte

skyldigheter enligt första och
andra stycket eller framgår det

handlingarna ärendeti attav
han hindrar verkställighet detav
lagakraftvunna beslutet om
avvisning eller utvisning, får Ut-
länningsnämnden förordna att
den ansökan skall vila tillnya
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fullgjortdess sökanden sinaatt
skyldigheter eller hindret för

har undanröjts.verkställighet

lag träder i kraft denDenna
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2 Förslag till förordning ändring i utlänningsför-om
ordningen 1989:547

Härigenom föreskrivs frågai utlänningsförordningen 1989:547om
dels 6 kap. och5 6 §§, 7 kap. 8 och 9 §§ skall haatt

följande lydelse,
dels det i förordningen införs paragraf, 5 kap. 16att en ny av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.5
Registrering tillfälligav
vistelse

16 §
Den driver hotell,som pen-

vandrarhem,sionat, camping,
gästhamn eller liknande yrkes-
mässig uthyrningsverksamhet
skall till utländska gästerattse
styrker identitetsin samt person-
ligen fyller i och undertecknar

förregistreringskort, ända-som
målet tillhandahålles polis-av
myndigheten. harVad som nu

gäller dock inte medföljan-sagts
de barn under 18 år.

Ifyllda registreringskort skall
bevaras ordnati skick och pá
betryggande landetinomsätt
under minst två år räknat från

Registrerings-gästens avresa.
korten skall på anfordran visas

för polismyndigheten.upp
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kap.6

fall föreskrivs i 2 §deföreskrivs i 2 § IfallI de somsom
utlän-underrättelseskallunderrättelse utlän-skall omenomen

fullständiganingarsfullständiganingars namn,namn,
medborgarskapfödelsedatum,medborgarskapfödelsedatum,

här i landetbostadsadresslandet ochbostadsadress här ioch
invandrarverktilli lämnas Statenspolismyndighetenlämnas till

polismyndigheten i detutlänningen och tillpolisdistrikt därdet
utlänningenhuvudsakligen polisdistrikt därbosatt eller ärär

vis-huvudsakligenunderrättelseskyl- bosatt ellerSådanvistas.
underrättelseskyldig-beträffan- Sådanintedighet föreligger tas.

beträffandeföreligger inteeller visar hetde den har attsom
uppehållstillstånd iden haruppehållstillstånd isökthan har som

undan-denSverige ellerundan- äreller denSverige är somsom
hafrån skyldighetenskyldigheten hafrån attatt tagentagen

uppehållstillstånd.uppehållstillstånd.

enligt § lämnasUnderrättelse l av
Skattemyndigheten, närSkattemyndigheten, när

utlänningengångenförstautlänningen
folkbokföras häreller skallfolkbokföring i landettillanmäler siga.

anmälan,utan egen
harvisa hanskattsedel och inte kanfåb. ansöker attatt enom

uppehållstillstånd,ellerarbetstillstånd permanent
föremål för hinderspröv-ärc.

äktenskapingåendeförning av
partnerskap,eller registrerat

arbetsförmedlingskontor,arbetsförrnedlingskontor,2.
hosanmäler sigutlänningengångenutlänningen första närnär

registreringförförmedlingenförmedlingensig hosanmäler
förför på eller sättellerför registrering taatt annatatt

itjänsterförmedlingensförmedlingenssättannat ta an-
språk,i anspråk,tjänster

åtgärd igången vidtarnämnden förstasocialnämnd, ettnär
angår utlänningen,socialtjänstärende somom

utlän-skolstyrelse,utlän- 4. närskolstyrelse,4. när
grundskolanskrivs iningenskrivs in iförsta gångenningen

varitinte tidigareeller, haninteeller, hangrundskolan omom

1997.kraft l oktoberi den1997:667, vilken träderlydelseSenaste
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ielev i grundskolan, invarit elev i grundsko-tidigare tas
gymnasieskolan.in i gymnasieskolan.lan, tas

angivnaförsta stycketDe i
vadmyndigheterna bör, utöver

underrätta Sta-där sägs,som
och polis-invandrarverktens

verk-de i sinmyndigheten, om
någotkännedomsamhet får om
utlän-innebärakan att ensom

eller arbetari Sveri-vistasning
erforderligt tillstånd.utange

underrättelselämnarunderrättelse DenlämnarDen somsom
andra stycketbör enligt första ellerenligt första stycket upp-

fall,kontakt förekommandeutlänningen bör, iatt ta upp-mana
kontaktinvandrarverk utlänningenimed Statens att tamana

iinvandrarverkuppehålls- eller arbets- med Statensfråga om
uppehålls- eller arbets-frågatillstånd. om

tillstånd.
skall med erhållermyndighetPolismyndigheten Den som

förstaunderrättelse enligtunderrättelseanledning en enav
före-stycket skall, itill eller andrastycketenligt första attse

till utlän-ansöker kammade fall,utlänningen attom uppe- se
uppehålls-arbetstillstånd hos ansökerningenellerhålls- om

vidtaarbetstillstånd ellerdevidta ellerInvandrarverket eller
under-åtgärderunderrättel- andradeåtgärderandra somsom

till.anledningrättelsentill.anledning gersen ger

skallavvisning,beslutmeddelatharpolismyndighet ettNär omen
det.underrättasinvandrarverkStatens om

invandrarverk harStatensNärharpolismyndighetNär en
awis-beslutverkställtawis-beslutverkställt ett omett om

utvisningellerningenligt 4utvisningning eller varsomomom
utlän-förbud förmedförenatutlänningslagen3 §kap.

Sverige,återvända tillningenInvandrarver-1989:529, skall att
invandrarverkStatensskallunderrättasket omedelbart om

Rikspolisstyrelsenunderrättaförenatdet. Om beslutet var
igällerbeslutetoch,utlänningenmed förbud för enatt om

folkbokfördSverigeskalltill Sverige,återvända person,
under-polismyndigheten även

7 1991:800.Senaste lydelse
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däri det länSkattemyndighetenoch,Rikspolisstyrelsenrätta om
folkbokförd.i Sverigegäller ärbeslutet personenen

skattemyn-folkbokförd person,
däri det ländigheten personen

folkbokförd.är
enligtutvisningbeslutverkställtpolismyndighet harNär ett omen

underrättapolismyndighetenskallutlänningslagen,kap. 7 §4
gäller ibeslutetoch,InvandrarverketRikspolisstyrelsen, enom

län därSkattemyndigheten i detfolkbokfördSverige personenperson,
folkbokförd.är

5§3
invandrarverk harOm Statens

avvisningbeslutmeddelat ett om
utlännings-8§enligt 8 kap.

denskall1989:529,lagen
polismyndighetenverkställande

innehålletunderrättasgenast om
beslutet.i

elleravvisningBeslutelleravvisningBeslut omom
meddelatsharutvisningmeddelatsharutvisning avsomavsom

skall såUtlänningsnänmdenharochInvandrarverket som
försändasmöjligtharkraft ellerlaga snartvunnit somsom
in-Statensverkställighet tillUtlänningsnämn-meddelats av

vandrarverk.möjligtskall såden snart som
tillverkställighetsändas för

polisdis-i detpolismyndigheten
bosattutlänningentrikt där är

vistas.huvudsakligeneller

invandrarverk el-Om StatensinvandrarverkStatensOm
UtlänningsnämndenlerUtlänningsnärrmdeneller upp-upp-

avvisningbesluthäveravvisningbeslut etthäver omett om
meddelarellerutvisningellermeddelarellerutvisningeller

beslut,sådantinhibitionbeslut,sådant ettinhibition ett avav
myndig-verkställandedenskallpolis-verkställandedenskall

underrättasomedelbartunder- hetenomedelbartmyndigheten om
åtgärden.åtgärden.rättas om

3 1991:1575.lydelseSenaste
4 1991:1575lydelseSenaste .

24



Författningsförslag1997:128SOU

kap.7

avvisningbeslutbeslut avvisning OmOm ettett omom
innehållerinnehåller eller utvisning inteutvisning inteeller

i fråga verk-fråga verk- anvisningaranvisningar i omom
detställigheten ellereller det ärställigheten är omom

uppenbart anvisningaruppenbart anvisningar attatt somsom
i sådant beslutsådant beslut har lärrmatslämnats ihar ettett

följa, skall denden inte gårfölja, skallinte går attatt
verkställande myndigheten be-polismyndighetenverkställande

verkställighetenhurverkställighetenhurbestämma stämma
inte be-genomföras,inte be- skallskall genomföras, omom

utlän-enligt 8 kap. 13 §13 § utlän- skedsked enligt 8 kap.
1989:529 begärs.begärs. ningslagen1989:529ningslagen

myndighet verkstäl-DenpolismyndighetDen somsom
utvisningavvisning ellereller lerverkställer avvisning enen

gällande bevisskall tilltill gäl-utvisning skall attatt sese
uppehållstill-viseringviseringlande bevis samtsamt omom

arbetstillståndstånd elleruppehållstillstånd eller arbets- som
makuleras iutlänningen harutlänningen hartillstånd som

verkställighetensamband medverk-samband medmakuleras i
resedokument ochresedoku-ställigheten attsamtsamt att

förekommandefrärnlingspass ii före-frärnlingspassochment
in-till Statenstill fall återlämnasåterlämnaskommande fall

vandrarverk.invandrarverk.Statens

8 §
kap. 2§betalningsskyldighet enligt 9det kanOm attantas

skallåläggas1989:529 skall transportör,utlänningslagen en
deninresan skeddepolisdistrikt däri görapolismyndigheten det

betalningsansvarfråganoch sigutredning krävs överyttra omsom
tillfälleskallTransportörenskall åläggas att yttratransportören. ges

sig.
skallBetalningsskyldighetskallBetalningsskyldighet

myndighetdenpolismyndighet beslutasbeslutas den somavav
avvisningen.verkställeravvisningen.verkställersom
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En polismyndighets beslut Ett beslut enligt 8 § beom
enligt 8 § betalningsskyl- talningsskyldighetfåröverklagasom
dighet får överklagas hos allmän hos allmän förvaltningsdomstol.
förvaltningsdomstol. övrigt fårI I övrigt får förvaltningsmyn-en

förvaltningsmyndighets dighets beslut i ärende enligten ett
beslut i ärende enligt denna denna förordning inte överkla-ett
förordning inte överklagas. gas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

förordningDenna träder i kraft den

5 Senaste lydelse 1995:254.
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till ändring i lagen 1994: 137Förslag lag3 omom
asylsökande m.fl.mottagande av

mottagandeföreskrivs i fråga lagen 1994:137Härigenom omom
lydelse.m.fl. och 16 skall ha följandeasylsökande 8attav

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§8
i §lämnas till utlänningar 1Bistånd enligt 13-19 §§ som avses

registrerade vidförutsättning deoch 2 underförsta stycket 1 äratt en
förläggning.

invandrarverk kanStatens
harutlänning intebesluta att en

bidrag till bostadskost-tillrätt
16 det finnsnad enligt om

särskild anledning anta att
försvårautlänningen kommer att

ärendethandläggningen omav
verkstäl-uppehållstillstånd eller

ligheten beslutett om av-av
ellervisning utvisning.

eftertill biståndvistas på förläggning harUtlänningar ävenrättsom
anvisats elleruppehållstillstånd, de intebeviljatsdet de haratt om

ianvisad plats kommun.utnyttjakunnat enen
till biståndförläggning harinte vistas ävenUtlänningar rättsom

uppehållstillstånd.från den dag de har beviljatsmånadunder en

1995:558.lydelseSenaste
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Utlänningar i 1 § Utlänningar i 1 §som avses som avses
första ochstycket 1 2 och första stycket 1 och 2 ochsom som

hand ordnar bostad har hand ordnar bostad har,egen egen
till bidrag till bostadskost- med begränsningrätt den följersom

nad bostadsersättning. Sådant 8§ andra stycket, tillrättav
fårbidrag ned helt ellersättas bidrag till bostadskostnad bo-

delvis för den har inkomst stadsersättning. Sådant bidragsom
förvärvsarbete eller får ned helt eller delvissättasav annan

inkomst eller tillgångar. för den har inkomstegna som av
förvärvsarbete eller in-annan
komst eller tillgångar.egna

i kraftDenna lag träder den
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Utredningens uppdrag och arbete1

Utredningsuppdraget1

framgår uppdragbilaga utredningen har idirektiven,Av att att
för verkställighet avvisnings- och utvisningsbe-föreslå hur ansvaret av

regeringen, Statens invandrarverk eller Utlärmings-fattatsslut, avsom
flyttas från polismyndigheterna till Invandrarverketnämnden, kan över

effektivitet. ingår således inte i uppdragetmed förbättrad Det att
Invandrarverket förfrågan skallävenöverväga ansvaret attom ges

avvisningar efter beslut polismyndighet eller utvisningarverkställa av
föreslåeller beslut domstol. I uppdraget ingår vidareefter dom attav

använda tvångsmedelInvandrarverkets personal skallvilken rätt attges
verkställa avlägsnandebeslut vilka krav bör ställasför samtatt som

personal. Om utredningen finner avgörandeutbildning dennaav
flytta verkställighetsansvaret till Invandrar-invändningar överattmot

alternativ lösning ingår dessutom iverket, bör undersökas. Deten
undersöka förutsättningarna från Kriminalvårdensuppdraget att att

Invandrarverket flytta medtransporttjänst till verksamhetenöver
utrikestransporter.

utredningsuppdraget föringår i belysa förutsättningarnaVidare att
befunnits sakna skäl för uppehållstillstånd i högreutlänningaratt som

skall lämna Sverige. Möjligheterna därvidgrad frivilligt att ge
frivilligorganisationer roll skall uppmärksammas.humanitära en

Utredningen har också utlänningslagens reglerövervägaatt om om
uppehållstillstånd kan ändras, så sådan ansökanansökan attom enny

skall kunna i direkt anslutning till avvisnings-endast prövas att ett
verkställas och utlänningen tillgängligeller utvisningsbeslut skall är

verkställighet. sådan lösning inte finnes lämplig, skallför Om en
finnsutredningen det andra undvikavägaröverväga att attom

utlänningar håller sig undan avlägsnandebeslut skall verkställas.när ett
direktiven utredningen skall beskriva i vilkenSlutligen i attanges

sig uppehållstill-grad utlänningar uppehåller i landet nödvändigautan
för fortsattstånd och undersöka förutsättningarna utvecklaatt

för utlänningareffektiva, humana och värdiga metoder kontroll av
därvid deltagande ivistas i landet. Det Sverigesattsom anges

Schengensamarbetet skapar delvis situation utredningensamt atten ny
utfonnasskall uppmärksamma hur den inre utlänningskontrollen bör
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gränsövergångari anslutning till andra länder deltar imot som
framhållsSchengensamarbetet. I direktiven den inre kontrollen äratt

polisens verksamhet,knuten till utredningen utifrån sinanära attmen
överväganden i övrigt bör någon förändring bör skeäven överväga om

fördelningen mellan polismyndighetema och Invandrarverketi detnär
utlänningskontrollen.gäller för den inreansvaret

Generella direktiv1.2

samtliga kommittéer och särskilda utredareFör gäller vissa generella
redovisadirektiv, nämligen direktiv regionalpolitiska konsekvenseratt

offentliga åtagandendir. 1992:50, dir. 1994:23,prövaatt att
jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisa dir. 1994:124 och att

för brottslighetenredovisa konsekvenser och det brottsförebyggande
Utredningen funnitarbetet dir. 1996:49. har inte skäl någragöraatt

överväganden i dessa frågor.särskilda

bedrivande1.3 Arbetets

har med de förordnadeUtredningen vid femsarnrnanträtt experterna
tillfällen. Vidare har den särskilda utredaren och sekreteraren träffat

för invandrarverk, Rikspolisstyrelsenföreträdare Statens och olika
länspolismyndigheter.

sammanträffatsärskilda utredaren har medDen Helene Müller,
Råd, och Michael Williams,Sveriges Kristna FARR. Den särskilde

Lars Påhlsson och sekreterarenutredaren, har gjort studie-experten
besök i Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland samt

Europeiska unionen. Vidare har sekreterarenhos deltagit i en av
invandrarverk, södra regionen, anordnad konferensStatens om

Invandrarverkets framtida uppgifter och utfomming.
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Överflyttning2 av

verkställighetsansvaret

ordning2.1 Gällande

Utlänningslagen 1989:529 och utlärmingsförordningen 1989:547
in och vistas iinnehåller bestämmelser utlänningars rätt attom resa

endastSverige. Utlänningslagstiftningen bygger principen att
Lagstift-svenska medborgare har ovillkorlig vistas i landet.rätt atten

innehåller därför regler för avlägsnande utlänningarningen somav
har uppehålla sig i Sverige. kan ske antingeninte Deträtt att genom

avvisning eller utvisning. detta avsnitt skall redogörelseIgenom en
för handläggningen beslut avvisning utvisning,lämnas dels ochav om

dels för verkställigheten dessa beslut.av

avvisning utvisningBeslut och2.1.1 om

utvisning.UtlL finns bestämmelser avvisning ochI 4 kap. om
för utlänning får finns i och 2 §§.Bestämmelser avvisas 1när en

Avvisning bl.a. ske utlärmingen saknar visering ellerkan pass,om
eller kan begå brottuppehållstillstånd det han kommerantas att attom

kap. UtlL skall frågan avvisningi Sverige. Enligt 4 4 § prövasom av
utlärmingen harinvandrarverk utlänningen söker asyl,Statens omom

utlänningen kan kommafamiljemedlem söker asyl,nära omen som
utlänningsmyndigheten iefter centralaavvisas begäran denatt en av

vistats inordiskt eller utlänningen avbrott harland utanett annat om
avvisning.månader frågan väcks hans ISverige än närtremer om

polismyndighet.övriga fall skall frågan avvisning Ettprövas enom av
från polismyndigheten tillavvisningsärende kan alltid överlämnas

finner det tveksamtInvandrarverket, polismyndigheten äratt omom
avvisning bör ske.

En utlänning får utvisas från Sverige, han uppehåller sig i landetom
efter uppehållstillstånd har upphört gälla. Enligt 4 kap. 5 §hansatt att

utlänningUtlL meddelas sådant beslut Statens invandrarverk. Enett av
får utvisas han för brott kan leda tilldessutom döms ettom som

tidigare meddeladfängelse eller domstol undanröjer enom en
framgårvillkorlig eller skyddstillsyn. kap. 8 § UtlLdom dom Av 4

den domstol hand-utvisning på grund brott beslutasatt av av som
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lägger brottmålet. bör ocksåDet regeringen kan beslutanämnas att om
utvisning med stöd lagen 1991:572 särskild utlännings-av om
kontroll, det behövs säkerhetmed hänsyn till rikets eller detom om

befaraskan utlänningen kommer begå eller medverka tillatt att
brottslig gärning innefattar våld, tvång för politiskahot ellersom
syften.

förvaltningslagen polismyndighetsAv 23 § 1986:223 följer ochatt
Statens invandrarverks beslut avvisning eller utvisning vinner lagaom
kraft efter det inteveckor det utlänningen delgavs beslutet,tre att om
överklagas. Bestämmelser överklagande finns i kap. UtlL. Enligt7om

avvisning.2 § får utlänningen överklaga polismyndighets besluten om
Överklagandet får enligtsker till Statens invandrarverk. Utlänningen

avvisning har fattats3 § överklaga beslut eller utvisningett om som
ÖverklagandetInvandrarverket. sker i dessa fall till Utlännings-av

nämnden, beslut inte kan överklagas vinner laga kraft direkt.utanvars
avvisning eller utvisning kan i vissa fall underEtt ärende om

invandrarverk eller Utlännings-handläggningen överlämnas Statensav
Överlämnandet på den handläggandenämnden till regeringen. sker

myndighetens initiativ och enligt kap. § UtlL får så ske7 11eget
exempelvis nämnden det särskild viktverket eller ärattom anser, av
för ledning tillämpningen utlänningslagen regeringen avgörattav av

ärende, betydelse för utlänningar,kanett antassom en grupp som
för sin ansökanåberopar huvudsakligen skäl till stöd omsamma

uppehållstillstånd. invandrarverk har enligt bestämmel-Statens samma
Utlänningsnänm-möjlighet i vissa fall överlämna ärende tillettattse

för avgörande.den
beslut utvisning på grund brott får enligtEn dom eller ett om av

gäller enligt rättegångsbal-kap. 8 § UtlL överklagas enligt vad7 som
beslut i brottmål.överklagande allmän domstols dom ellerken om av

till utlänningen2.1.2 Underrättelse beslutetom

fåttförvaltningslagen följer den har21 § 1986:223Av att ettsom
underrättas innehållet ibeslut avvisning eller utvisning skall omom

ombesörjer underrättelsen får bestämmabeslutet. Den myndighet som
vanligt brev, delgivningden skall ske muntligen, genom genomom

eller på sätt.annat
resolu-finns anledning uppmärksammaI detta sammanhang att en

ministerråd juni 1995 minimigarantiertion från EU:s den 20 omav
skall beslut ivid handläggning asylärenden. Enligt resolutionenav

avslås, skalldelges den sökande skriftligen. Om ansökanasylärenden
sina möjlig-skälen för beslutet ochden sökande underrättas omom
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nationellafå beslutet det möjligt enligt denheter Omomprövat. äratt
förstår, fålagstiftningen, kan asylsökanden, språk handen ett som

innehåll och möjligheternadel eller underrättas beslutetsta omav om
274/13.till överklagande EGT Nr C

för hur utlänningenutarbetat riktlinjerStatens invandrarverk har
Handbokavvisning eller utvisningskall underrättas beslutom om -

för-utlänningen borUtlänningsärenden, flik 26:1:l. Om en
personalen överlämnarförläggningen, därläggning skickas beslutet till

överlämnarmottagningsbevis.till honom jämte Denbeslutet ett som
möjligheteninformera utlänningenbeslutet skall samtidigt attom

hemresa.frivilligöverklaga, vad nöjdförklaring innebär och omom
skickasanträffa utlänningen,förläggningspersonalen inte lyckasOm

där utlänningenbeslutet till polismyndigheten på den senastort
underrättavistades och därefter ankommer det polismyndigheten att

förutvisningutlänningen beslutet. Beslut avvisning ellerom om-
enligt Invandrar-utlänning med boende utanför förläggning skall,eget

därriktlinjer, skickas till polismyndigheten denverkets ort
uppgiftDärefter det polismyndighetensutlänningen bosatt.är är att

alltid beslututlärmingen beslutet. gällerunderrätta Detsamma omom
avvisning ellerverkställighetavvisning med omedelbar beslutsamt om

utvisning för utlärming, i förvar.är tagensom
expedie-fastställt förUtlänningsnänmden har liknande anvisningar

tillexpedierasavlägsnandebeslut. Beslutet sin helhetring skall iav
beslutet,den 18 år vid tiden föröver partenspart som varvuxen

till denhuvudkontor,ombud eller offentliga biträde, Invandrarverkets
beslutetöverklagadeasylbyråer meddelat detInvandrarverkets somav

polismyndighetärendet till nämnden till deneller överlämnat samt som
tillsändasskallskall verkställa beslutet. sidan beslutetFörsta av

inskriven.chefen för förläggning utlänningen bor ellerden där är
anvisningar det tjänstemanEnligt Utlärmingsnämndens är en

Enavlägsnandebeslutet.förläggningen informerar utlänningensom om
Utlänningsnämndenhel del avlägsnandeärendende prövassom avav

regel inteomfattas iandra utlänningar asylsökande. Dessarör än av
be-Avlägsnandebeslutförläggningsverksarnhet.Invandrarverkets

uppgivna privatadressen.träffande dessa utlänningar sänds till den
kanerhåller socialbidragFramgår det handlingarna utlänningenattav

ombesörjernämnd eller den myndighet inom kommunenden som
Utlärmingsnämndensutbetalningen bidraget få första sidan avav

beslut.
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Skyldighet lämna landet2.1.3 att

fått beslut avvisning eller utvisning skyldigharDen är attett omsom
verkställighet avvisnings- och utvisningsbeslutSverige. Medlämna av

från svensktfysiska avlägsnandet utlänningendet rent avmenas
i den svenska utlänningslagstiftningenterritorium. Utgångspunkten är

utlänningen frivilligt lämnarverkställigheten skall ske attatt genom
frivilligt,utlänningen1988/89:86 116. Omlandet prop. utresers.

lämnar landet, 8 kap. 14 §verkställt utlämiingenbeslutet när seanses
UtlL.

uttryckligenbestämmelseUtlänningslagen innehåller angersomen
avvisning ellerfått beslutden harinom vilken tid ett omsom

återfinns i 8 kap. 12 § ochBestämmelsenskall lämna landet.utvisning
verkställas möjligt ochbeslut skallskiljs mellani den snarastsom

kortare tidregel fårinnebär utlänningensådana stannaatt ensomsom
efter beslutet.i landet

verkställasvilka beslut skallförsta stycket12 §I snarastsomanges
beslut domstollagakraftvunnen dom ellergällermöjligt. Det omav

fattatsawisningsbeslut harbrott,på grundutvisning avsomav
avvisning medInvandrarverketbeslutpolismyndighet samt omav
verkställighet.omedelbar8 kap. 8 § UtlLförordnande enligt om

Invandrarverket kanUtlL innebäri 8 kap. 8§Bestämmelsen att
verkställas detavvisning fårverkets beslut ävenförordna att omom

inte finns grunduppenbart detvunnit laga kraft, detinte har är attom
och beviljas på någonheller skalluppehållstillstånd inteför asyl att

grund.amian
övriga fall skall skeföljer verkställighet iandra stycket12 §Av att

angiveni bestämmelsenlämnar landet inomutlänningenatt engenom
skall lämna landet inomawisningsbeluthar fåtttidsfrist. Den ettsom

skall lämnabeslut utvisninghar fåtttvå veckor och den ett omsom
från detfallen löper tidenfyra veckor. bådalandet inom I att

för det,kraft. det finns skällaga Omavlägsnandebeslutet t.ex.vann
i landet eller behovetutlänningens vistelsegrund längdenpå avav

beslutande myndigheten ifår denverkställigheten,underlättaatt
vilkentidsfrist inomkortare eller längreavlägsnandebeslutet ange en

frist bestämmasskett. kortare kanverkställighet skall ha Enfrivillig
förläggning och således normaltstatligutlänningen vistas enom

för avveckla sinegentliga åtgärdervidta någrainte behöver att
för visst han inteeller det kan hållasverksamhet i Sverige attom

lämna landet.frivilligt kommer att
ellerbeslutet avvisningstycket följer12 § tredjeAv att om

frivilligtutlänningen inteverkställas tvångsvis,utvisning skall om
då dettidsfristen ellerandra stycket angivnalandet inom den ilämnar
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harutlänningen intemåstesäkerhetdessförinnan medredan attantas
fallskall i dessaAvlägsnandebeslutetlandet.avsikt lämnaför att

möjligt.verkställas så snart som
siglandet, hanlämnaskyldighet görutlärmingen inte sinFullgör att

UtlL.10 kap.gärning,till brottsligskyldig seen

verkställighetenförAnsvaret2.1.4

beslutverkställaförUtlL följerkap. §8 11Av attatt ansvaret om
Frånpolismyndigheter. dennalandetsutvisning vilaravvisning eller

någonkan bestämmaRegeringenendast undantag.stadgasregel attett
avvisningde beslutverkställapolisen skallmyndighet än omannan

torde i förstaBestämmelsenfattat.regeringen harutvisningeller som
kallasbrukaranvändning i vadtillavsedd kommahand att somvara

beröras i dettainteden skallterroristärenden och närmare samman-
hang.

utlän-beslutverkställighetförhaftPolisen har attav omansvar
utlännings-ficksedan Sverigelandet ändaskall lämnaningar en

lag angående1914 årssekel. Enligtdettalagstiftning i början av
avvisadvistas skullehär i riketutlänningarvissaförbud för att en

Enligtföras riket.försorgpolismyndighetensutlärming ut urgenom
idagvilketbefallningshavarekonungenslag motsva-samma var -

beslutverkställighetansvarig förlänsstyrelsen omavras av -
polismyndig-landetsmellandeladesVerkställighetsansvaretutvisning.

års1980decennier. Enligtfleraunderlänsstyrelserochheter
verkställighetförpolismyndighetemasvaradeutlänningslag 84 § av

uppehållstill-bristandepå grundutvisningavvisning ochbeslut avom
verkställighetföransvaradelänsstyrelsernamedan ut-stånd, av

År fick1982asocialitet.ellergrund brottvisningsbeslut av
beslutverkställighetförsamladepolismyndighetema det ansvaret av

utvisning.avvisning ochom

Verkställighetsarbetet2. 1

verkställas påutvisningsbeslut skall kunnaavvisnings- ochFör ettatt
mellankommunikationfungerandeändamålsenligt krävssätt en

syftar tillbestämmelserfinns6 kap. UtlFberörda myndigheter. I som
elleravvisningmyndighet har beslutatdensäkerställa attatt omsom

skall beslutEnligt §verkställighet. 5beslutet tillutvisning befordrar
invandrar-Statenshar meddelatseller utvisningavvisning avsomom

meddelatsharkraft ellerhar vunnit lagaverk och avsomsom
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Utlänningsnänmden så möjligt försändas verkställighet tillsnart som
polismyndigheten i det polisdistrikt där utlänningen bosatt ellerär
huvudsakligen vistas. Enligt bestämmelse skall Statenssamma
invandrarverk underrätta polismyndigheten verket med stödnärgenast

8 kap. 8 § UtlL har förordnat beslut avvisning fåratt ettav om
verkställas det inte har vunnit laga kraft. 6 kap. 6 § UtlFAväven om
följer Statens invandrarverk eller Utlänningsnämnden omedelbartatt
skall underrätta den verkställande polismyndigheten beslutom som
innebär upphävande eller inhibition avlägsnandebeslut. Medettav
inhibition avlägsnandebeslutet tills vidare inte får verkställas.attavses
I 6 kap. 9 § UtlF finns bestämmelser underrättelse dom ellerom om
beslut utvisning grund brott. polismyndigheten harNärom av
verkställt beslut avvisning eller utvisning skall blandett annatom
Statens invandrarverk underrättas, 6 kap. UtlF. Enligt4 §se samma
bestämmelse skall bland Rikspolisstyrelsen och Invandrarverketannat
underrättas polismyndighet har verkställt beslutnär etten om
utvisning på grund brott.av

Sedan beslutet utvisning tillavvisning eller har polis-sänts överom
myndigheten inleds verkställighetsarbetet. utlänningen iOm bor eget
boende kallas han till förhör hos polisen. Förhörets syfte ärett att
utreda förutsättningarna för genomföra verkställigheten. Boratt
utlärmingen flyktingförläggning och visar han tecken på inteatten
vilja lämna landet kontaktar Statens invandrarverk polisen.

Verkställighetsarbetet försvåras inte sällan det råder oklar-attav
heter kring utlänningens identitet och medborgarskap. Denrätta
verkställande myndigheten skall vid behov undanröja sådanasöka
oklarheter innehar giltigtoch dessutom klarlägga huruvida utlänningen

eller identitetshandling. arbete ofta tidsödande ochDetta ärpass annan
kostsamt. kan exempelvis fråga förfrågningar hosDet göraattvara om
utländska ambassader och konsulat i Sverige. Polismyndigheten kan
med hjälp Sveriges beskickningar i informationutlandet hämta inav
från utländska myndigheter. Polismyndigheten använder sig ibland av
de kontakter finns upparbetade med polismyndigheter i andrasom
länder och informationden finns inom den internationellaav som
kriminalpolisorganisationen Interpol.

I polismyndighetens verkställighetsarbete ingår planeraatt avresan
från Sverige. Polismyndigheten skall bestämma tid för avfärden samt
planera färdsätt och bör ske iDetta samverkan medresväg. nära
utlänningen, också bör få hjälp med praktiskt förbereda sigattsom
inför Det kan fråga hyreskontrakt,sägat.ex. attresan. vara om upp

avveckla mellanhavanden med banker och försäkringsbolagatt samt
underrätta skola och olika myndigheteratt om avresan.

För säkerställa verkställigheten beslut avvisning elleratt ettav om
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utvisning kan den verkställande polismyndigheten tillgripa tvångsme-
del. 6 kap. UtlL regleras möjligheterna utlänningen i förvarI att ta

ställa honom under uppsikt.eller
6 kap. § tredje punkten UtlL följer utlänning harAv 2 att en som

fyllt 18 år får i förvar det sannolikt han kommerärtas att attom
grund frågaavvisas eller utvisas brott elleränannan om upp-

beslut avvisning eller utvisning.kommer verkställighet ettav omom
det med hänsyn till utlänningens personligakrävsDessutom att

omständigheter finns anledning hanförhållanden eller övriga anta att
begå brott här i landet. Möjlighetenhålla sig undan ellerkommer att

under 18 år i förvar begränsade ochutlänning är äratt ta som meren
regleras i 6 kap. 3 § UtlL.

förvar den myndighetEnligt 6 kap. 9 § fattas beslut om av som
framgår med hand-ärendet. bestämmelsen bl.a.handlägger Av att

polismyndigheten med beslutläggande myndighet i och att ettavses
utvisning tagits för verkställighet. 9 §avvisning eller har Avemotom

förvar också kan meddelas Statensföljer vidare beslutatt om av
invandrarverk eller Utlärmingsnämnden under handläggningen avav

haravvisning eller utvisning och fram till dess ärendetärendet attom
för verkställighetmyndighet överprövning ellerövertagits avav annan

beslutet.
förvar iPolismyndigheten har möjlighet fatta beslut ävenatt om
femte stycketinte handläggs polisen. Enligt 6 kap. 9 §ärenden som av

polismyndigheten tillfälligt utlänning iUtlL får besluta att ta en
inte finns tid den handläggande myndig-förvar, det avvaktaattom
Polismyndighetens skallbeslut. beslut tillfälligt förvarhetens om

tillskyndsamt anmälas den myndighet handlägger ärendet ochsom
denna myndighet skall därefter omedelbart beslutetpröva omom
förvar skall fortsätta gälla. Av § polislagen 1984:387 följerll attatt

polisman i vissa fall får omhänderta utlänning i avvaktanen en
polismyndighetens beslut.

förFrån och med den oktober 1997 Statens invandrarverkl svarar
beslut förvar verkställs. framgår bestämmelsen iDettaatt om av

6 kap. 16 § UtlL. kapitel finns behand-I bestämmelsersamma om
demlingen hålls i förvar. innebärDe bl.a. Invandrarverketattav som

för förvarslokalema.har ansvaret
En utlänning kan i förvar kan i stället ställas under uppsikt.tassom

finnsBestämmelser härom i 6 kap. 5 § UtlL. Uppsikt innebär att
utlänningen skyldig lämna ifrånär sig sitt elleratt pass amian
legitimationshandling, vissa tider anmäla sig till polismyndigheten
eller underkasta sig de andra villkor har meddelats för attsom
säkerställa uppsikten. Uppsikt bör alltid användas i stället för förvar,

det kan tillräckligt. Beslut uppsikt fattas denansesom om av
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harenligt vadärendethandläggermyndighet sagts ovan omsomsom
förvar.beslut om

skall ske,färdigställts ochharverkställighetsutredningenNär avresa
Kriminalvårdenskontakt medpolismyndighetenverkställandedentar

ochbiljetterbeställerpolisenuppdragtransporttjänst, avsom
000sammanlagt drygt 4transporteradesUnder år 1996ordnar resan.

Kriminal-Sverige med hjälpfrånutvisadeelleravvisade avpersoner
transporttjänst.vårdens

utlänningen börhuruvidapolismyndighetenverkställande avgörDen
beslutaförSverige. Motivetfråneskort underåtföljas att omresanav

kan fåutlänningensäkerhetsskäl ellerexempelviseskort kan attvara
eller andrasaknarhanpå grundsvårt gränser attatt passavpassera

bevakning. Detbetecknas eskortenfallI dessaresedokument. som
utlänningentillhänsyneskorten motiverasocksåförekommer att av

ellersjukdomexempelvisgrundpåstöd underbehov avresanav
beledsagning. Avbetecknaseskortenfall brukardessaålder. I som

dem40framgår drygtstatistikTransporttjänstens procentatt somav
någon formåtföljdesår 1996Sverige underfråntransporterades avav

eskort.
polisskallhuruvida eskorten utgörasPolismyndigheten avgör av
före-transporttjänst. DetKriminalvårdenspersonal fråneller av

båda myndig-personal fråneskortensällankommer inte utgörsatt av
andratransporttjänst förKriminalvårdensstatistik frånheterna. Av

medverkade i 41polispersonalframgårhalvåret 1995 procentatt av
under periodengenomfördesverkställighetsresoreskorteradede som
kraftigt mellanvarierademedverkanpolisensomfattningenattsamt av

beställdesI depolismyndigheter.olikalandets transporter avsom
i endastpolispersonalmedverkadeKarlstadipolismyndigheten

polismyndighetenförMotsvarande siffra7 transporterna.procent av
polismyndigheter med-landets9 Fyrai Göteborg procent. avvar

genomfördesdei 70verkade än transporterprocent somavmer
hade den högstapolismyndighetbeställning. För denderas som

siffran 78polismedverkanfråganoteringen i procent.varom
Kriminalvårdensförredogörelsekapitel 6 lämnasI närmareen

transporttjänst.

Verkställighetshinder1 .6

verkställighets-så kalladebestämmelserinnehåller8 kap. UtlL om
utvisning aldrigelleravvisningfår beslutEnligt §hinder. 1 ett om

skälig anledningfinnsland detverkställas till att tro attett om
kroppsstraff ellerdödsstraff ellerriskeradär skulleutlänningen att
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behandlingförnedrandeelleromänskligellerförutsättas tortyr amian
land där hanske tillhellerfår inteVerkställighet ettbestraffning.eller

skulleland där hantillvidaresändasskyddad annatettinte är mot att
skefårinteverkställighetföljer2 §risk. Avsådanför attutsättas en
förriskerar utsättashanland därundantagsfall till atti ettänannat

tillvidaresändasriskerar etthanland därtilleller attförföljelse ett
sitttillsändasfårinteutlänningframgår4 §land. Avsådant att en
tillvidaresändasriskerardär hanlandtill attellerhemland ett

lämnatharoch handettaskälsynnerligaharhan mothemlandet om
följdskydd tillbehöver yttrehangrundhemland ensitt avattav

miljökatastrof.grundellerkonfliktväpnadinreeller av en
verkställig-fråganskallUtlL§kap. 12i 4bestämmelsenEnligt om
fråganprövningenvidredanbeaktasföreliggerhetshinder omav

avlägsnande-härvidFramkommer ettutvisning. attelleravvisning
fattasintebeslutsådantbörverkställa,skulleinte ettbeslut att

verkstäl-bestämmelsernainnebär166. Det1988/89: att omprop. s.
harhindretbetydelse närfrämstasinUtlL harkap.lighetshinder i 8

avvisningbeslutetdetefterförstblivit käntuppkommit eller att om
polismyn-verkställandedenkraft. Omlagavunnitutvisning hareller

ellerverkställighetshinder attföreliggerdetfinnerdigheten att
UtlL§138 kap.enligtmyndighetenskallbehövs,beskedytterligare

i frågabeslutafårdärefterinvandrarverk, omStatensunderrätta som
bl.a.kanVerketbehövs.åtgärderdevidtaellerverkställigheten som

beslutatransportmedel ellerlämpligtellerlämplig transportväganvisa
intevidaretillsavlägsnandebeslutetinnebärvilketinhibition, attom

verkställig-fråganNär203.1988/89:86verkställas prop. omfår s.
inoftapraktikeniutlänningen nyenuppkommerhetshinder ger

avlägsnande-detinhibitionbegäruppehållstillstånd ochansökan avom
gällerreglerSärskildaverkställigheten.grund förtillliggerbeslut som

utvisningbeslutellerdomverkställighetfrågadet omär avomom
grund brott.av

EUfrånRättsakter2.2 m.m.

förredogörelsepåkallarunionenEuropeiskaimedlemskapSveriges en
sammanhang.förevarandeiintressereglerEG-rättsligade ärsom av

medlerns-skallunionenEuropeiskaFördragetiEnligt artikel K.1 om
ochasylpolitikenbl.a.betraktaunionenEuropeiskaistaterna

gällerDetintresse.frågorinvandringspolitiken gemensamtavsom
kampenbl.a.frågaland ii tredjemedborgareockså politiken mot om

medlemsstaternasinomoch arbetebosättninginvandring,olagligmot
videffektivitetenförbättraönskarbetonatRådet harterritorier. att man
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Europeiska unionenavlägsnandebeslutverkställigheten attsamtav
säkerställa effektiviteten iförrekomendationerrådsnivå bör attanta

bl.a. några dessaföljande skalldetverkställighetsarbetet. I av
behandlas.rekommendationer

december 1992den linvandringsministrarMedlemsstaternas antog
förmetodermedlernsstatemasbetráfanderekommendationen

följande uttalanden. Deninnehåller bl.a.Rekommendationenutvisning.
lämpligt underrättasutvisning bör sättfår beslutett omomsom

hindrarsäkerhet intenationellintressetför beslutet, attskälen avom
möjligt.verkställas såbörutvisningBeslutetså sker. snart somom
för demfrihetenför begränsabör finnastvångsmedelErforderliga att

Åtgärder erfordrasutvisning.föremål förbliförväntaskan somsom
möjligt.så tidigtskall vidtasidentitetutlänningenför fastställaatt som

börresedokumentanskaffandettidsutdräkt vidundvikaFör att av
tillkonsulatet för denellerambassadengod tid medi statkontakt tas

börMedlemsstaterna övervägautvisas.utlänningen skallvilken
till sinutvisade når framdensäkerställaföreskortbehovet attattav

iutvisadedenpå grund ärkan erfordrasEskortdestination. attav
sigkanhan motsättagrundbeledsagning ellerbehov antasattavav

andra.försjälv ellerfara för sigdärför kanutvisningen och utgöra en
god tid.imedsamråd skeerfordras bör transportöreneskortNär

rekommendationrådetnovember 199230Den antog omen
innehåll.bl.a. följandemedoch utvisningvid avvisningtransitering

med-eller utvisaavvisabeslutatharmedlemsstatDen att ensom
utlänningendetprincipland bör ii tredje göraborgare attutan

kanmedlemsstatterritorium. Enmedlemsstatsviatransiterar annanen
särskildatillåter transiteringmedlemsstat närdock begära att amianen

det.påkallarsparsamhetsnabbhet ocheffektivitet,särskiltskäl --
bifalla begäranskallanmodadedenUtgångspunkten är statenatt en

fastslås19932 juniden ochsärskilt tillägg ltransitering. I ett avom
ividtlygtransportutvisning medelleravvisning genomresaatt

påfrån kravenbör undantasflygplatstransiteringsområdet på en
fall kansådantså det itransitering,ochför inresatillstånd att ett vara

Rekommendationentransiteringsstaten.informeratillräckligt att
elleravvisningenbeslutatdenvidareföreskriver att stat omsom

nödvändigtdettransiteringsstatenmeddela ärskall attutvisningen om
tillåta denväljakanTransiteringsstatenutlänningen. statledsaga att

ledsagningensjälv skötautvisningavvisning ellerbeslutat attomsom
med deneller tillsammansledsagningen självskötaeller besluta att

anledningnågonutvisningenelleravvisningenOmandra staten. av
återsändaformalitetertransiteringsstatenverkställas, kaninte kan utan

ansökandeutvisade till denelleravvisadeden staten.
samrådrekommendationrådetdecember 1995Den 22 antog omen
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Rådeteller utvisning.avvisningvid verkställighetsamarbeteoch av
regeringarmedlemsstaternasprinciperinledningsvis vissa somanger

handlingarfå fram ärsamarbetedels för itillämpabör att som
för medlems-delsverkställigheten,genomföraförnödvändiga attatt

avvisningvidtransiteringutverkakunnasamarbete skallistaterna
genomföramedlemsstaternarekommenderarutvisning. Rådeteller att

påmedlemsstaterandrasamråd mediutvisningaravvisningar eller
har beslutatmedlemsstatprinciper. Denantalgrundval omett somav

beslutettillland skalli tredjemedborgareavlägsnandet attseav
begärakanbeslutande medlemsstatenverkställs. Den att annanen

skall kunnaverkställighetenmedverka förskallmedlemsstat att
skall, enligtmedlemsstatVarjemed flygtransport.genomföras

myndighetvilkenmedlemsstaterövrigameddelarekommendationen,
avvisade ochflygtransporterförsamordnandehar det ansvaret avsom

utlänningar.utvisade
utbyteangåendebeslutmaj 1997den 26Rådet ett avantog

frivilligttredje landbistånd till medborgare iinformation somom
följande. Deföljer bl.a.beslutethemlandet. Avtillåtervänder

förutarbetaförvidtagit åtgärderharmedlemsstater att programsom
sittåtervända tillfrivilligtlandi tredjestödja medborgare attatt
tillgång åretdemavläggaskallursprungsland rapport omom en

vidarebefordralåtaskalldäreftergeneralsekretariat,rådets som
kommissionen.och tillmedlemsstatersamtligatillinformationen

Rådetuppgifter.angivnavissaomfattaskallInformationen närmare
tolkasböråtervändande intetillbiståndframhåller som enatt

återvändande.frivilligtfrämjaraktivtpolitikåterspegling somenav
demunderlätta förenbartbiståndsådantrådetEnligt att som avavser

liggerEnligt rådetåtervända.försigfri vilja har beslutat ettattegen
ochtraditionenhumanitäraeuropeiskamed denbistånd i linjesådant

vistastredje landiantalet medborgareminskabidra tillkan att som
undvikasbörockså detbeslutetmedlemsstaterna. I sägsolagligt i att

drivtädereffekter".får oönskadestödetatt
föråtgärdrådetbeslötjuli 1997 att22Den gemensamom en

fåttharfördrivnaprojekt försärskildafinansiera sompersoner
Därigenomasylsökande.och förmedlemsstaternatillfälligt skydd i

sådanafrämjaförprojektsärskildaföreskrevs attatt personeratt
Åt-1997.under årgenomförasåtervänder kommerfrivilligt att

yrkesutbild-för barn,utbildningbl.a.synnerhetskall igärderna avse
hjälp medhemlandetiförhållandenainformation samtning, om

EU:sfinansierasskallprojektensärskildaDe genomtransport.
överskrida 10får intesammanlagda beloppetoch detbudgetallmänna

miljoner kronor.motsvarande cirka 85ellermiljoner ecu
i bl.a.reglernasärskilt beaktautredningenskalldirektivenEnligt
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Dublinkonventionen. Denna konvention undertecknades deav
dåvarande tolv 1990EU-staterna och godkändes Sverige i majav
1997. träder i kraft för Sveriges del den oktoberDen 1 1997.

Dublinkonventionen har tillkommit för ochatt garantera att var en
asyl någonsöker i EU:s medlemsstater skall få sin ansökansom av

prövad och den asylsökande inte skall sändas från medlemsstatatt en
till någon sig ha för prövningen.utan att staten annan anser ansvar

Huvudprincipen skall enligt konventionen den medlemsstatattvara
där sökanden först in eller har uppehållstillstånd eller viseringrest
eller där sökanden har farniljeanknytning förskall ansvarigvara
prövningen asylansökan den gjorts i med-ävenav en om en annan

fastställaslemsstat. När det med ledning dessa kriterier inte kanav
vilken medlemsstat ansvarig, den första medlemsstat i vilkenär ärsom
asylansökan gjorts ansvarig för prövningen.Varje medlemsstat har
också med den sökandes samtycke asylansökanrätt prövaatt en som
framställts till den, prövningen inte åligger enligtäven statenom
konventionen.

medlemsstat i vilken asylansökan har gjorts bedömerOm attenen
förstamedlemsstat ansvarig för prövningen, kan denären amian

sökanden.begära den skall förövertaatt staten ansvaretstaten senare
sådan begäran inom månader, faller förOm inte görs ansvareten sex

Överföringenprövningen den vilken asylansökan har gjorts.istat
asylsökande till den medlemsstat ansvarig för prövningenärsomav en

ellermåste månad efter accepterandet övertagandetske senast en av
utlän-månad efter avgörandet den rättsliga talansenast somen av

ningen fört beslutet överföring.mot om
ansvarig för prövningenKonventionen stadgar den ärstatatt som

omhänderta asylsökandeasylansökan förpliktadär att en somav en
ansvarigahar gjort ansökan i medlemsstat. Den ärstatenen en annan
ansökan underåter släppa in eller återta denskyldig äratt vars

befinner sig i medlemsstat,prövning och olovligen atten annansom
under prövning ochåterta den har återkallat ansökan ären somsom

medlemsstat återtahar gjort asylansökan i samt attannanen ensom
ioch olovligen befinner sigden ansökan har avslagits ensomvars

medlemsstat.annan

Verkställighetsutredrlingen2.3

chefen för Kulturdepartementetjuli 1994 bemyndigade regeringenI att
bl.a. vilkensärskild med uppdragtillkalla utredare övervägaatten

för verkställighet beslutmyndighet bör ha huvudansvaret omavsom
i följande benämnsavvisning och utvisning. Utredningen, detsom
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betänkandet Ettöverlämnade i maj 1995Verkställighetsutredningen,
för asylärenden SOU 1995:55.verksamhetsansvarsamlat

Verkställighetsutredningens undersökning2.3.1

genomföraVerkställighetsutredningensina direktiv lätenlighet medI
ff..verkställighetsärenden SOU 1995:55 41kartläggning s.aven

avsåg samtligaRikspolisstyrelsen ochutfördesKartläggningen av
polismyndigheter underutvaldahandlades vissaärenden avsom

aktuella perioden kom1994. Under denjanuari-30 juniperioden 1
utvalda polismyndig-verkställighetsärenden in till de5 500drygt

heterna.
enkätmed hjälputförde undersökningenRikspolisstyrelsen av en
1995.februaripolismyndigheterna den 1skulle besvaras senastavsom

motsvaradevilketärenden verkställts,svarstillfället hade 2 320Vid
perioden. Närmarekom in underde ärenden40drygt procent somav

frivilligt.verkställigheterna hade skettgenomfördatredjedel deen av
inte flerflera skäl tillVerkställighetsutredningen fanns detEnligt att

vanligaste skälenhade verkställts. Deärendenade inkomna attvarav
avvikit,hadeansökan, hanlämnat inutlänningen hade attatten ny

saknadehani mottagarlandettagitsinte skulle hahan attsamtemot
inledningsvisverkställighetsärenden hade dessutomantalEtt stortpass.

uppehålls-utlänningen byttgrundpolismyndighettill felsänts attav
ort.

tvångsmedelanvändningenfannVerkställighetsutredningen att av
ärendenhälften deverkställighetsarbetet. Iiomfattande nära avvar

förekommit.uppsiktförvar ellerhade enderahade verkställtssom
med eskort.hade genomförtsverkställigheternahälftenavUngefär
konstateradetvångsmedel,användningenfrekventadenTrots av
avlägsnande-verkställdatotalt 3202utredningen endast 137att av
bedömning.enligt polisensverkställigheter"svårartadeinnebarbeslut

kartläggningenslutsatsVerkställighetsutredningens attvarav
sådana formersker underavlägsnandebeslut vanligenverkställighet av

utredningenmenadeacceptabla. Däremotbetraktasde kan attatt som
sändes tillverkställighetsärendenså mångaacceptabeltdet inte attvar

Avslutningsvishandläggningen.då det fördröjerpolismyndighet,fel
börförvarsinstitutetbruketdet frekventautredningenframhöll att av

insatserdet angelägetoch övervägaanalyseras ärnärmare attatt som
beslutet ochutvisasavvisas ellertill dekan leda accepteraratt som

Sverige frivilligt.lämnar
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2.3.2 Verkställighetsutredningens överväganden och

förslag

Inriktningen Verkställighetsutredningens förslag höjaattvar
kvaliteten i asylprövningen för så effektivisera verkställig-sättatt

Utredningen ansåg mål uppnåshetsarbetet. dessa kanatt genom
förbättrad kontinuitet och kvalitetet i hanteringen asylärenden iav
förening förstärkt inresekontroll och utvecklat innehållmed ietten
asylmottagandet. Enligt utredningen bör Statens invandrarverk vara

huvudman för hela asylprocessen SOU 1995:55 57.ensam s.
framhöllVerkställighetsutredningen sin mening denattsom

förnuvarande ordningen verkställighet i utlänningsärenden inte är
effektiv SOU 1995:55 92. Utredningen pekade bland påannat atts.
arbetet med planera återresan påbörjas först avvisnings-näratt ett
eller utvisningsbeslut har vunnit laga kraft bedömningensamt att av

medverka till genomföra verkstäl-huruvida utlänningen kan antas att
ligheten sker först under polismyndighetens verkställighetsarbete.

förEnligt utredningen bör planeringen och förberedelsernaav avresan
återvändandet ske betydligt tidigare stadium i dag ochänett

frivillig trolig bör ske fortlöpandebedömningen ärav om en avresa
under prövningstiden.

konstaterade det utredande arbeteVerkställighetsutredningen att som
genomför inför verkställighetpolisen i dag är artsamma somen av

asylutredning genomförs Statens invandrarverk ochden attsom av
verkställigheten därutöver består bestämmaplaneringen attav av

utredningens förslag skall denna planeringoch färdsätt. Enligtresväg
genomförd och klar lagakraftvunneti huvudsak när ett av-vara

vidareföreligger. Utredningen konstateradevisningsbeslut att
med självatvångsmedel sällan förekommer i sambandanvändning av

polisiär kompetens kan tillgodoses medoch behovetatt avavresan
f..hjälp handräckning SOU 1995:55 94s.av

skälen föreslog Verkställighets-bakgrund de redovisadeMot av nu
avvisning ochför verkställa beslututredningen att ansvaret att om

polismyndigheterna till Statensutvisning skall föras frånöver
utredningen ocksåinvandrarverk. I sammanhanget kan nämnas att

för den delföreslog Statens invandrarverk skall överta ansvaretatt av
landetKriminalvårdens transporttjänst rör transporter ut avsom ur

redogörelse föravvisade och utvisade. I avsnitt 6.2 lämnas närmareen
i del.Verkställighetsutredningens förslag denna
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överväganden överflyttning2.4 beträffande av

verkställighetsansvaret

Inledning2.4. 1

för verkställighetEnligt direktiven skall jag föreslå hur ansvaret av
regeringen, Statensavvisnings- och utvisningsbeslut fattatssom av

från polismyn-invandrarverk eller Utlänningsnämnden kan flyttas över
förbättrad effektivitet. Mindigheterna till Invandrarverket med

Verkställighets-utgångspunkt skall de förslag har lämnatsvara som av
och endast jag finner avgörande invändningarutredningen mot attom

till bör jag, enligt direktiven,flytta Invandrarverketöver ansvaret
ingårdet finns alternativa lösningar. uppdraget inteundersöka I attom

frågan Invandrarverket skallöverväga även ansvaret attom ges
polismyndighet utvisningarverkställa avvisningar efter beslut ellerav

har beslutats domstol på grund brott.som av av
Verkställighet beslut avvisning och utvisning innebär storaomav

för dempåfrestningar både för dem skall föras landet ochutsom ur
därförför verkställigheten genomförs. Det ärattsom ansvarar

tillangeläget klart vilka utgångspunkter bör ligga grundatt ange som
för utformningen verkställighetsordningen. Härigenom skapasav

förutsättningar utforma effektivtbättre störreatt ett system samt
nå förståelse för verkställighetsfrågorna hos såvälmöjligheter att

myndigheter.Ökad förståelse bör också i sig skapa bättreenskilda som
för effektivitet grund förförutsättningar i verkställighetsarbetet. Som

därför börutredningens fortsatta överväganden skall de principer som
utfommingen verkställighetssystemet redo-vägledande föranses av

visas.
utlänningslagstiftning utgår från humanitär grundsyn.Svensk en

Självfallet för verkställigheten beslutskall det gälla även av om
användningenavvisning och utvisning. betyder blandDet annat att av

tvångsmedel skall reglerad och ske under acceptabla ochnoggrantvara
kontrollerade former. humanitet medför också det måsteKravet att

skyndsamtfinnas förutsättningar för genomföra verkställighetenatt
effektivt. frånoch Vi många människor skall avlägsnasattvet som

landet far illa den ovisshet uppkommer verkställighetenav som om
drar på tiden. gäller många dem själva väljerDet även attut av som
hålla sig undan verkställighet. därför angeläget tiden mellanDet är att
avlägsnandebeslutet och verkställigheten blir så kort möjligt. Avsom

skäl bör regelverket tydligt och tillämpningen reglernasamma vara av
måste många fallförutsebar. Otydlighet skapar osäkerhet, vilket ivara
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medförhumanitetsituation i Sverige. Kravetförsvårar utlänningens
underlättas sååterkomst till hemlandet börslutligen utlänningensatt

möjligt.långt det är
effektivt detskall kunna bedrivasverkställighetsarbetetFör äratt
tillämpningutlänningslagstiftningen och dessnödvändigtockså äratt

få tydligtuppehållstillstånd måstehar nekatskonsekvent. Den ettsom
avvisning eller utvisninglagakraftvunna beslutetdetbesked att omom

till frivilligt lämnamotivera honomslutgiltigt. Möjlighetenär attatt
fortfarande harfår uppfattningen hanminskar hanSverige attom

ökar längreoch hans chanserfå i Sverigemöjlighet attatt stanna
konsekvenslandet. Principendröja sig kvar här ilyckashan om

liggerdetta begreppmed kravet på rättvisa. Ihänger nära ettsamman
behandlaslångt det möjligtfall skall sårättslikhet. Likakrav är

utlänningslagstiftningens trovärdighetriskerarlika. Annars att
med verkställalångsiktigt försvårar arbetetvilketundennineras, att

fattade beslut.
effektivt det angelägetskall kunna skeverkställighetFör är attatt

helhetssyn. Detutlänningsärenden präglashanteringen av enav
under helaverkställighetsfrågan bör beaktasblandinnebär annat att

utlänningsärende.handläggningen ettav
samhälletskoncentrationviktenSlutligen bör resurseravav

olika verkstäl-kraftigt mellanvarierarBehovet insatserframhållas. av
medgenomförasverkställigheter kanMångalighetsärenden. en

frågaexempelviskansamhällets Detbegränsad insats vararesurser.av
resehand-och andrabiljetterpraktiska sakerordna rentatt somom

åtgärderresurskrävandeochfordrar långvarigaAndra ärendenlingar.
angelägeteller tvångsmedel. Detexempelvis eftersökning ärformi av

så samhälletskan utformasverkställighetssystemet utanattatt resurser
omfattandeärenden krävertill desvårighet kan koncentreras som

åtgärder.

Invandrarverketfördelarna medAllmänt2.4.2 om
myndighetverkställandesom

anförts, detredanuppdragetUtgångspunkten för är, att ansessom
ställningstagandeöverförs,verkställighetsansvaretönskvärt ettatt som
Verkställighetsutred-gjortsövervägandendegrundar sig som av

avsnitt 2.3.2.har redovisatsövervägandenningen. Dessa ovan, se
således idel liggerutredningsuppdrag i dennaTyngdpunkten i mitt att

kan anförasinvändningartill vilkaoch ställningundersöka motta som
bakgrundmåstedelvisEftersom dettaöverförande. göras mot avett

börInvandrarverketförtalar överde faktorer ansvaret,tarattsom
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redovisas.för överförandeomständigheter talarnågra ettsom
såväl önskemåletutredningsdirektiven framgårRedan attattav

förhållandetansvarsområden detmyndigheternasrenodla attsom
uppkomma då olikasvårigheter kaneffektivitet och andrabristande

talar förverkställandet beslutvidmyndigheter samverkar attav
invandrarverk. Dettill Statensbör flyttasverkställighetsansvaret över

verkställig-för vissaskulle ha kvarförhållandet polisen ansvaretatt
förändrar inteavsnitt 3.2.3biträde i andraoch lämna sehetsärenden

bedömning.denna
utlänningsfrågor.ibesitter unik kompetensinvandrarverkStatens en

utlänningsmyndighet.centraluppgiftInvandrarverket har till att vara
ärendenochInvandrarverket handläggerbl.a. avgörinnebärDet att

flyktingförklaring ocharbetstillstånd,uppehållstillstånd,visering,om
främlingspass.ochutfärdar resedokumentmedborgarskap samt

mottagande bl.a.förockså huvudansvaretInvandrarverket har av
1994:137bistånd enligt lagenbeslutarasylsökande och omom

fortlöpandeInvandrarverket skallm.fl.asylsökandemottagande av
sociala ochför främja invandraresåtgärderbehovetbevaka attav

pâmyndigheterandra berördauppmärksammakulturella situation,
samordnas.åtgärderför vidtagnaverkabehovsådana samt att

information till allmänhetenförskall dessutomInvandrarverket svara
invandrare.samhällsinformation tillfrågorinvandrarpolitiska ochi

utlänningsmyndighetställning centralinvandrarverksStatens som
och djupbåde bredfinns samlatinom verketdetinnebär att en

migration. Detutlänningar ochfrågorlång radi rörkompetens somen
finns samladvilken intekompetens,självklart dennaframstår attsom

medi arbetettillnågon börmotsvarandepå sätt annanstans, tas vara
kunskapoch utvisning. Den äravvisningverkställa beslut somatt om

denkvarfinnasavseende kommer äveni dettabetydelse att omav
till stånd.föreslagits, kommerharverket,uppdelning somav

år harinvandrarverk underStatensskall läggasTill detta att senare
uppehålls-ärendenhandläggningenförfått allt störreett omavansvar

År asylutredningens.k.för den överflyttades1992tillstånd. ansvaret
1997januariSedan den 1Invandrarverket.polismyndigheterna tillfrån

utlänningaruppehållstillståndansökningargäller att somavom
invandrarverk,till Statensskall inSverigebefinner sig i omges

skyddsbe-utlänningenpåflyktingskäl eller ärpåansökan grundas att
dessutomjanuari 1997 gällermed den 1hövande. Från och att

tidigareinledande utredningdengenomförInvandrarverket som
Invandrarverketocksåkangrundutredning. Det nämnaskallades att

handläggningenförhela1997oktoberden 1 övertar ansvaret av
det samladesåledesInvandrarverket hars.k.tillståndsärenden. ansvaret

därmed denuppehållstillstånd ochärendenhandläggningenför omav
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förhållandena i olika ärenden.kännedomenbästa om
främst oklarheter kringVerkställighetsutredningen detEnligt är

försvårar verkställighetenidentitet och nationalitetutlänningens som
förFörutsättningarnaavlägsnandebeslut SOU 1995:55 57. atts.av

i dessa frågor i regel bättrebringa klarheteffektivt kunna är om
ärendet uppehållstill-under handläggningeninleds tidigtarbetet av om

förgrundläggande betydelseuppgifter ävenstånd. Dessa är av
uppehållstillstånd och torde därförfråganbedömningen somomav

Övertagandet verkstäl-i detta ärende.uppmärksammas redanregel av
förstarkare incitamentemellertidlighetsansvaret ännu attettger

harverkställighetsperspektiv. Detdessa frågorbeakta även ettur
tillräcklig grad beaktar deverket inte igjorts gällandeockså ibland att

kap. 8 §föreligga och enligt 4kanverkställighetshinder somsom
för-för sådanavlägsnandeärende. Riskeniskall beaktasUtlL ett
förmyndighetminska detsummelse mäste är ansvararsomsammaom

dessutomVerkställigheten börverkställighetsärende.avlägsnande- och
stadium fårpå tidigtutlänningenunderlättaskunna ettattgenom

beslutinnebördenförutsättningarna för ochinformation ett omavom
Även borde deti detta avseendeSverige.får ihan inte stannaatt

informationfullständigkorrekt ochförutsättningar förbästföreligga
uppehålls-i ärendenamyndighethandläggandedet är omsammaom

verkställighet.tillstånd och
möjligheter tilltill deockså hänvisasammanhangvill i dettaJag

redovisas i kapiteleffektivitetsvinster som

Invändningar2.4.3

verkställighetsfråganbeträffandeuppgifthuvudsakligaUtredningens
överförandet kanförslag på hurframgått lämnatidigareär attsom

harUtredningeneffektiviseras.verkställighetenochgenomföras
invändningaravgörandedet finnsundersökaemellertid först att om

belysa deingåendedärför nödvändigtöverförandet. Det är attmot
allvarliga hindermindreellerkaninvändningar utgöra meransessom

polismyndig-landetsfrånverkställighetsansvaretflytta överattmot
invandrarverk.heter till Statens

beslutVerkställighet egnaav

invandrarverktill StatensverkställighetsansvaretöverföringEn av
handläggningenförsamlatfickinnebära verketskulle ettatt avansvar

vistas iutlänningensutredaVerket skulle rättutlänningsärenden. att
utlän-beslutverkställafråganfatta beslut iSverige, attettsamt om
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ningen skall avvisas eller utvisas. Det lämpliga i sådan ordning kanen
ifrågasättas principiella skäl. Att samla såväl den beslutandeav
funktionen den verkställande i och hand utgör ettsom en samma

från principen beslutande och verkställande böravsteg attom organ
hållas åtskilda. sådan ordning riskerar i viss månEn undergrävaatt
tilltron till rättssäkerheten och föranleda misstro myndigheten.att mot

risk bör dock inte överdrivas. Redan det nuvarandeDenna systemet
för verkställighet innebär polismyndigheterna verkställer sinaatt egna
beslut avvisning. Det förekommer också i andra sammanhang attom
myndigheter verkställer sina beslut. Så exempelvis fallet näräregna
kronofogdemyndigheten exekutiv myndighet beträffande sinaär egna

betalningsföreläggande.utslag i mål om

Dubbla roller

näraliggande fråga bör uppmärksammas hur ÖvertagandeEn är ettsom
den verkställande funktionen skulle påverka på Statensav synen

invandrarverk myndighet och dess personal tjänstemän.som som
den myndighetsutövningFrågan bör ställas är ärom somsom

verkställighet riskerar långsiktigt påverka bildenförknippad med att
får och delvis polisiära drag.Invandrarverket, så denatt nyaav

bakgrund Invandrarverkets nuvaranderisk börDenna motses av
integrationsmyndighet. Invandrarverket har bland tillroll annatsom

för främjabevaka behovet åtgärderuppgift fortlöpande attatt av
kulturella situation och kontaktorgansociala ochinvandrares att vara

finnasi övrigt. Det kaninvandrarorganisationer och samhälletmellan
uppgiftermöjlighet fullgöra dessaInvandrarverketsrisk förviss attatt

för den myndig-också skallverketpåverkas negativt,kan svaraom
beslutverkställighetförknippad medhetsutövning är omavsom

utvisning.avvisning och
skulleverkställighetsansvaretöverförandeproblemDe ett avsom

överdrivas.emellertid inteavseende börberörtmedföra ikunna nu
påtagligocksåframstårförvarsfrågorförVerkets mersom enansvar

detöverförandeochverkställighetsansvaretpolisiär funktion än ett av
Invandrar-påverkautsträckningdärför inte i någonbör störresenare

denna.verkets funktion eller synen
för nyanlända invandrareUtredningen introduktion samt en nyom

nyligenintegrationspolitiska området harförmyndighetsstruktur det
introduktionenbildas med förföreslagit myndighetatt avny ansvaren

integrationspolitiken.för långsiktigainvandrare i kommunerna och den
för myndighet anförs Invandrar-Som fleraett argument atten nyav

beslutverket har svårt med bibehållen trovärdighet fattaatt om
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integrationsfrågormedsamtidigt arbetautvisning ochavvisning och
1997:82 108.SOU s.

verkställig-kan uppkommanäraliggandeproblemEtt art omav
fråntasverketsamtidigtInvandrarverketöverförs tillhetsansvaret som

Invandrar-uppdelninguppgifter. sådanEnnuvarandedel sina avaven
förvarsbestämrnel-iförändringargjordamed redani föreningverket

medmyndighetuppfattasverketleda tillskulle kunna att som enserna
redan anförtstill vadMed hänsynuppgifter.polisiäranärmast omsom

dettabetydelse iförhållandevis marginellaverkställighetsansvarets
utanförfallerfråganaspekterdå övrigasammanhang och ut-av

uppehålla mig vidvidareskälfinner jag inteuppdragredningens att
vikt.någontillmätasinvändning bör störredennadenna fråga att

verkställighetsansvaretUppdelning av

fråganmitt uppdragingår det inte i övervägaSom framhålls attovan
ocksåverkställainvandrarverk skall fåStatens ansvaret attom

harutvisningarellerpolismyndighetavvisningar efter beslut somav
dettaföljerdirektivenbrott. Avbeslutats domstol grund attavav

överflyttningför polisen. Enuppgifti fortsättningen skalläven vara en
medföraskulle såledesverkställighetsansvaret i övrigt ansvaretattav

fall på polismyn-och i andrai vissa fall invandrarverkvilar Statens
svår-blirutlänningslagstiftningendigheterna. medförDet att mer

utlännings-handläggningenkompliceraöverskådlig, vilket kan av
verkställighethandläggerärenden. myndigheterAtt olika av av-

utländskamedkontakternaförsvåralägsnandebeslut dessutomkan
myndigheter.

kompetensBehov polisiärav

utvisning kräverelleravvisningbeslutArbetet verkställamed att om
förevarandeuttryck idettaMedibland polisiär kompetens. avses

polisiärtbedrivabehörighetenochförmågandelssammanhang att
behörighetenförmågan ochdelseftersökningsarbete, attspanings- och

tvångsmedel.tillgripa
försvårasverkställighetengenomförandeeffektivt attEtt avav

elleravvisningbeslutfåttharde utlänningarmånga omsomav
problemdettaOmfattningenundan.och håller sigavvikerutvisning av
verkstäl-efterlysta i376mindre 6inteframgår änatt personer varav

låtitharRikspolisstyrelsen1996.årvid utgångenlighetsärenden av
angåendepolismyndigheterlandetsenkätundersökning hosutföra en
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de verkställighetsärenden förelåg den 30 juni 1996. Riks-Avsom
polisstyrelsens kommentar till undersökningen framgår bl.a. vilka
åtgärder polisen vidtar för söka efter utlänningar efterlystaäratt som
i verkställighetsärenden. Bland åtgärderna märks bearbetning tipsav

adresser där utlänningen kan uppehålla sig kontakter medsamtom
offentliga biträden, Invandrarverkets förläggningspersonal samt
släktingar, bekanta och till den eftersökte. Denna verksamhetgrannar
resulterar i olika åtgärder exempelvis husrannsakan. Någrasom

utförpolismyndigheter kontroller vissa arbetsplatser t.ex.som
och pizzerior och några myndigheter arbetar förrestauranger att

förbättra myndigheten.samarbetet med andra enheter inom den egna
Enligt Rikspolisstyrelsens undersökning det allmän åsiktär atten

spaning, bearbetning tips och liknande åtgärder sällan någotav ger
resultat, då efterlystade hela tiden " före". Icke desto mindreär steget
torde sådant eftersökningsarbete nödvändig del i försökenett envara

hitta de utlänningar undanhåller sig verkställighet. Det ñmisatt som
också klar risk för sådanavsaknad verksamhet skulle leda tillatten av

fler försöker hålla sig undan verkställighet. Arbeteännuatt av nu
angivet slag kräver lätt insedda skäl särskild kompetens det slagav av

polis vanligen besitter.som
Som framhålls i avsnitt 2.1.5 kan den verkställande polismyndig-

ibland sig den information finns inom Interpolheten använda av som
för fastställa utlärmingens identitet. Interpol kriminalpolisor-äratt en
ganisation, enligt sina stadgar artikel skall främja samarbetet2som
mellan medlemsländernas kriminalpolis etablera och utvecklasamt

för motverka "ordinary law crimes". En strikt tolkningvägar att av
detta stadgande innebär avsikten knappast kan Interpolatt attvara

beslut avvisning ellerskall användas i arbetet med verkställaatt om
förekommer så Enligt Riks-utvisning. Icke desto mindre sker.att

bör Stock-polisstyrelsens författningssamling FAP 063-2 Interpol
rådfrågas uppkommit här i landet ochholm då fråga politisk asylom

enligt mininhämtande uppgift från utlandet Detövervägs. är,av
skullemening, osäkert Statens invandrarverk kunnaom samma

direkta tillgång till Interpols information polismyndighetema.som
medInterpol kan visserligen enligt sina stadgar artikel 41 samarbeta

andra myndigheter eller organisationer olika slag, bara ettomav men
sådant samarbete står i med de syften iöverensstämmelse som anges

Invandrarverket fickartikel 2. möjlig skulle kunnaEn väg attvara
polismyndig-inhämta information från Interpol med hjälp svenskav

efterlysningsärendehet. bör också möjligt polisen iDet att ettvara
det förhållerbegär information på i dag. Oavsett hursättsamma som

knappastsig med denna möjlighet det emellertid faktum detär attett
verkställameningen Interpol skall användas i arbetet medär att att
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möjligheter skaffasigutlänningsärenden. Polisens ibeslut i större att
i förevarandedärför begränsat intresseinformation härifrån är av

sammanhang.
erfordraseller utvisningavvisningverkställa beslutFör att om

bestämmelserinnehåller särskildaUtlänningslagenibland tvångsmedel.
sammanhang.skall beröras i dettauppsikt, vilka inteförvar ochom

i utlänningsärendentvångsanvändningenreglerasI övrigt av annan
situationerBestämmelser i vilkapolislagen.lagstiftning, främst om

våld återfinnsbefogenhet användapolisen haroch på vilka villkor att
användandetförutsättninggrundläggandePolL. En äri 10 § att av

krävsgenomföra tjänsteåtgärd. Detförvåld nödvändigtär att en
genomföraotillräckliga förvåldandra medelvidare än är attatt

utförs med hjälpdenframstår rimligtoch detåtgärden attatt avsom
våldpolisman användaförutsättningar fårdessatvång. Under omen

någon medvåld,med våld eller hotexempelvishan möts om somom
polismannenundkomma ellerfriheten försökerskall berövaslaga stöd

frihetsbe-verkställa sådantskallmotstånd hannärmöts ettavarmars
rövande.

imed verkställigheti sambandtvångsmedelAnvändning av
verkställig-ofta undvikasoch kanutlänningsärenden bör attgenom

uppkommerinte i onödangenomförs så detochheten planeras att
emellertidSituationensituationer.eller dramatiska ärtillspetsade

polismyndighetenverkställandesådan den äribland atttvungenatt
sinVerkställighetsutredningen fanntvångsmedel.tillgripa genom

polismyndighetemaverkställighetsärendenkartläggning attav
utvisnings-avvisnings- ochverkställdatotalt 2 320betraktade 137 av

räknades blandTill dessaverkställigheter.svårartadebeslut som
aktivtolikautlänningarrörde sättverkställigheterannat somsom

f..44verkställigheten SOU 1995:55motarbetade s.
utvisningavvisning ellerbeslutmed verkställaArbetet att om

behandlatsbåda de slag haribland polisiär kompetensfordrar somav
invandrar-till StatensverkställighetsansvaretöverflyttningEn avovan.

säkerställas påkantillgången till sådan kompetensförutsätterverk att
samhällsekonomiska kostnader.och till rimligaeffektivt sättett

utredningensdet vidpåpekassammanhangkan i dettaDet att
gjortsofta harpolismyndigheterföreträdare för olikakontakter med

nödvändigti regeltill vissa ländervid verkställighet ärgällande detatt
då andra tjänstemänbestår polis,personaleneskorterandedenatt av

i ankomst-polispersonal tjänstgördenknappast accepteras somav
betydandegått igenomUtredningen hargränsbevakning.landets ett

Kriminalvårdensin tillgivitsverkställighetsrapporterantal de somav
under detgenomfördesverkställigheterbeträffandetransporttjänst som
egentligtfunnit någothar därvid inte1996. Utredningensista kvartalet
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stöd för den framförda invändningen. heller kontakterInte med
myndigheter i andra länder och med internationella organisationer har

något belägg för polis skulle ha lättare få erforderliggett att att
myndigheter.kontakt med ankomstlandets Det har till och med gjorts

gällande det kan fördel enbart civil personaltvärtomatt attvara en
medverkar. kan för övrigt anmärkasDet Storbritannien haratt en
ordning innebär privata bevakningsfirmor bemannat flertaletattsom

verkställighetsresomade eskorterade och de anlitade be-attav
uppgift,vakningsñrmoma, enligt inte har erfarit några problem av

ifrågavarande slag. Utredningen har således funnitinte stöd för den av
polismyndighetema framförda invändningen.

från polishåll också gjortsDet har gällande ordning däratt en
ha självständigt förpolisen inte skulle verkställighetsarbetetansvar

till de åtgärder polisen efter frånskulle leda begäran Invandrarver-att
ändå skulle behöva utföra i praktiken bliket skulle komma såatt

lågprioriterade, effektiviteten allvarligt skulle försämras. Omatt en
sådan effekt skulle uppkomma på polisledningengrund att attav anser
andra ärenden högre prioritet, bör detta jämförashar med det ävenatt

dag möjligt prioritera på sådant och flytta fråni personalär sättatt att
utlärmingsrotlar, andra ärenden bedöms angelägna. Detom som mer

emellertid också gjorts gällande sådan effekt skulle kunnahar att en
uppkomma på polismän reaktion pågrund medvetet ochattav som en

ansvarsreglerna skulle låta bli liggande.de ändrade ärendet Jag anser
överförandetinte sådan invändning förtjänar avseende. Detmotatt en

saknas anledning polisen inte skulle utföra sina arbetsupp-att anta att
gifter bara för initiativet kommer från myndighet.att annan

Ejjfektiviteten nuvarandei system

verkställa beslut människor skall avvisas eller utvisasAtt äratt enom
avseenden svår uppgift. Enligt vissa internationella bedömarei många

verkställs enbart omkring tio alla avlägsnandebeslutprocent av som
fattas i Europa. uppställning antalet till polismyndig-En överrunt om

verkställighetsärenden genomfördaheterna inkomma respektive antalet
verkställigheter följande bild effektiviteten i svenskadetger av
systemet.
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År Inkomna Genomförda
verks.ärenden verkställigheter

19 625 13 1061992
1993 45 058 28 414

43 260 18 7741994
8 6771995 17 074

10 6 5041996 771

anmärkas de redovisade ärendena inte korresponderarDet bör att
varandra. således inte nödvändigtvis ärendendirekt med Det är samma

året har verkställts. sammanhanget kankommit in under Isomsom
Verkställighetsutredningens kartläggning de drygtdock erinras om av

till vissa polismyndigheter500 verkställighetsärenden kom in5 som
första halvåret 1994. februari 1995 hade 2 320 deunder Den 1 av

vilket drygt 40inkomna ärendena verkställts, procent.motsvarar
bristfälligt så till vidaredovisade statistiska materialetDet är attnu

inkomma verkställig-det inte möjlighet utläsa hur många deatt avger
efter polismyndig-hetsärendena avsåg direktavvisning beslut avsom

Invandrarverket ellerhet, avvisning eller utvisning efter beslut av
domstolsbeslut utvisning på grundUtlänningsnämnden respektive om

avvisning efter beslut polismyndighetbrott. Verkställighet av avav
genomförai allmänhet lättareoch utvisning på grund brott är attav

effektivitet.därför mindre intressanta mått polisensoch de är som
redovisade statistiken vårIcke desto mindre indikerar den att nuvaran-

för verkställighet fungerar väl vid internationellde ordning en
lämpligt förändrajämförelse. kan alltid ifrågasättas detDet är attom

effektivtförhållandevisett system.

utlänningskontrollenEffekter för den inre

Bestämmel-regleras i kap. 6 § UtlL.inre utlänningskontrollen 5Den
visats i Sverige skyldiginnebär bl.a. utlänning är attatt somsen en

eller andra handlingarpolisman visa sittpå begäran passav en upp
sådanuppehålla sig här i landet. Envisar han har rättatt attsom

utlänningendet finns anledningkontroll får vidtas endast anta attom
det finns särskildsaknar uppehålla sig här ellerrätt att om annars

behandlasinre utlänningskontrollenanledning till kontroll. Den
anledningsammanhang finns emellertidi kapitel I dettanärmare att

och denmellan polisens verkställighetsarbetenågot beröra sambandet
inre kontrollen.
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sällan organiserat såmed utlänningsfrågor intePolisens arbete är att
utförs personaloch den inre kontrollenverkställighetsarbetetbåde av

fallmotsvarande. många arbetarutlänningsrotel eller Isärskilden
bl.a.uppgifterna. Arbetet fordrarmed bådaenskilde polismannenden

utlänningslagstiftningen, kännedomsärskilda kunskaper omom
kontakter medgodaandra dokumentutländska och samtpass

ochkunskaperi andra länder. Dessaför myndigheterföreträdare
koncentrerade till den personalskälnaturligakontakter är somav

föröverföringutlänningsärenden. Enmedarbetar ansvaretav
arbete medminskning polisensinnebäraverkställigheten skulle en av

polisensnegativtinverkautlärmingsfrågor, vilket riskerar att
verkställighetsansvaretöverflyttningi dessa frågor. Enkompetens av

möjligtpolismyndigheter inteinom vissa ärinnebära detocksåkan att
personal enbartavdela vissordningennuvarandebibehålla den attatt

särskildaoch despeciella kompetensutlänningsärenden. Denför
deförsvinnariskerarbeskrivitsharkontakter att omovansom

i polisensutlänningsärenden spridsuppgifterna ikvarvarande ut
utlärmings-effektiv inrebedrivaMöjligheternaorganisation. att en

sådanBetydelsenförsämras.sannoliktdärmedskullekontroll enav
deltagande i Schengen-Sverigesbakgrundutveckling bör mot avses

utlärmings-inrekravochdelvisställer störrevilketsamarbetet, nya
utsträckningi väsentligmöjligtdockbörkontroll. Det attvara

centraliseringökadbl.a.svårigheter,dessamotverka avgenom
avsnitt 7.4.3.vidareutlänningsärenden,föransvaret se

verksamhetInvandrarverketsLokaliseringen av

verkställighetvidförekommerdet slagMyndighetsutövning avsomav
kravsärskildasällaninteställerutvisningelleravvisningbeslut om

utlänningdenochhandläggande tjänstemännenmellan denkontakten
detförsvårasriskerarVerkställighetenlandet. attskall lämna omsom

därförfinnslångt. Detalltfördemavståndet mellan ärgeografiska
bedriverinvandrarverkStatensfråganberöraanledning att om

landet.imånga platsertillräckligtverksamhet på
verksamhetbedriva1997oktoberkommer den 1Invandrarverket att

frågadetlandet. På tio ärisammanlagt 30på orterna omorter av
ansöktbestående imottagningsverksamhetenbart att omsompersoner

vidboendeerbjudsåberopande asylskäluppehållstillstånd under av
Invandrar-bedriveråterstående 20förläggning. Påexempelvis orteren

ochutredningvilket innebärprövningsverksamhet,kalladverket så
flera deuppehållstillstånd. Påfrämst ärendenprövning orteravomav

mottagningsverksamhet.finnsprövningsverksamhet bedrivsdär även

55



Överjlyttning verkställighetsansvaret SOU 1997:128av

förteckning Invandrarverkets verksamhetsorterNedan överges en
den oktober 1997.1

FörläggningsverksamhetPrövningsverksamhet m.m.
Östhammar GimoBoden
HallstahammarUmeå
FlenSundsvall

Karlstad Laxå
Gullspång HovaUppsala

SvenshögenSigtuna Arlanda Stenungsund
Solna Valdemarsvik
Stockholm Hultsfred
Örebro Alvesta

LandskronaVästerås
Norrköping
Göteborg
Jönköping
Falkenberg
Växjö
Karlskrona
Malmö
Gällivare/Malmberget
Vilhelmina
Visby

verkställighetssammanhang desärskilt intresse i ärDe ärorter som av
prövningsverksamhet.förlagt Därvilka Invandrarverket hartillorter

för hand-personal skulle kommaarbetar i dag den att ansvarasom
ansvarsområde försverkställighetsärenden, dettaläggningen omav

Invandrarverket.tillöver
asylärendenbeträffandeprövningsverksamhetenDet bör noteras att
prövnings-På övrigaGöteborg och Malmö.förlagd till Stockholm,är

tillståndsärenden.andra former s.k.handläggs enbartorter av
Visby kommerVilhelmina ochi Gällivare/Malmberget,Verksamheten

Enligt planering-vecka.under två eller dagarbedrivas treatt varannan
i Gällivare/Malmberget,Boden till kontoretpersonal frånskall resaen

till Vilhelmina.personal från Umeå skallmedan resa
börverksamhetsorterInvandrarverketsSammanställningen över

ellerskall avvisasde utlänningaruppgifterjämföras med somom var
skallkap. § UtlFbestämmelsen i 6 5landet. Enligtutvisas bosatta iär

polisdistriktpolismyndigheten i detverkställighetsärendet sändas till
1996 komvistas. Undereller huvudsakligenutlänningen bosattdär är

till polismyndigheterna.verkställighetsärenden in10 771sammanlagt
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i läntill polismyndigheterdessa kom inobetydligt antalickeEtt av
tillprövningsverksamhet ellerbedriverInvandrarverket intedär

visserligen bedriver sådanInvandrarverketi län därpolismyndigheter
mellan utlänningensbetydandedär avståndenverksamhet, ärmen

Invandrarverkets verksamhetsort.ochvistelseort

år 1996 kom inunderVerkställighetsärenden antal personer som
inte bedriverinvandrarverki län där Statenspolismyndighetertill

prövningsverksamhetnågon

14länJämtlands
128Gävleborgs län
129Dalarna
470Södermanlands län
112Skaraborgs län

Älvsborgs 206län
106länKalmar

framgårverksamhetsortersammanställningen överAv att
Sverige.verksamhet till södrasinkoncentreratInvandrarverket har

prövningsverksamhet endastbedrivslänUppsalaNorr permanentom
ocksåtill norrlandskusten. Deti anslutning ärellerlängstre orter

prövnings-någonhar förlagtInvandrarverket intevärt att notera att
Skaraborgs län,Södermanlands län,exempelvisverksamhet i

Älvsborgs mångaförhållandevisKalmar län ocheller ilän att
Samtidigtunder 1996.aktualiserades i dessa länverkställighetsärenden

verkettill därfrån dessa länavståndenframhållasdockbör orteratt
korta.relativtsådan verksamhetbedriver är

försiktig-tolkas med vissocksåsiffrorna börredovisadeDet ovan
in tillverkställighetsärenden kombetydande andel dehet. En somav

kommithadeutlänningaravsågunder 1996polismyndigheterna som
förläggningssystemInvandrarverkets närioch mottagitsSverigetill

närvarande. Detför ärflerverksamhet på änbedrevverket orter
dessakvar på närdem valdevissamöjligt orterstannaattatt av

påverksamhetupphörde med sinInvandrarverket orten.
bedriver någoninteinvandrarverkförhållandet StatensDet att

bedömningenvidbeaktaslandet bördelarverksamhet i stora avav
invandrar-tillföras Statensbörverkställighetsansvaret överfrågan om

och denhandläggande tjänstemanavstånd mellanLångaverk.
effektiviteten iintefrämjareller utvisasskall avvisasutlänning som

möjlighetenminskadelsAvstånden riskerarverkställighetsarbetet. att
ochtjänstemannenmellanförtroendefull kontaktupparbetaatt en
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för utlänningen skallibland fordrasdet slagutlänningen attsomav
arbetet medförsvåraverkställigheten, delsmedverka i attatt ge-

verkställigheter.nomföra tvångsvisa

Slutsatser2.4.4

förainvändningarnaavsnitt behandlade överföregåendeiDe attmot
invandrar-polismyndigheterna till Statenfrånverkställighetsansvaret

polisiärbehovetgäller detbetänkligheter. Särskiltverk inger av
utlänningskontrollen och detför den inreeffekternakompetens,

verksamhetbedriverinvandrarverkStatensförhållandet ettatt
i landet.antalförhållandevis begränsat orter

verkställig-talarockså skälemellertidfinnsDet attmotsom
huvudsakligaPolisenspolismyndigheterna.vilaskallhetsansvaret
ordning ochupprätthållaochmotverka brottuppgifter är attatt

administrativa beslutverkställai samhället. Attsäkerhet attom
ingåintefrån Sverige kaneller utvisasskall avvisasutlänningar anses

ekonomiskabegränsadehuvuduppgifter. tiderIi polisens resurserav
till detverksamhet koncentreraspolisenssärskilt angelägetdetär att

medverkan iPolismyndigheternashuvuduppgift.polisensärsom
finnsde fall där detdärför förbehållasverkställighetsärenden bör ett

principiellaocksåDet kanpolisiär kompetens.verkligt behov avav
verkställigheten skötaslämpligt låtadetskäl ifrågasättas är att avom

utvisadeavvisade ellerintryck denfelaktigtpolis. Det kan attett avge
belastadkriminelltutlänningen är person.en

flyttasför börtalarockså starka skälfinnsDet ansvaretattsom
myndigheternasrenodlafrämst intressetInvandrarverket,tillöver att

betydelse föri frågorsamlade kompetensansvarsområden och den av
invandrarverk.finns hos Statensverkställighetsfrågan som

ñmis skäl bådedetSammanfattningsvis kan således konstateras att
från polismyndig-verkställighetsansvaretflyttaför och överemot att

invändningarnaredovisadeinvandrarverk. Detill Statensheterna ovan
också återöverflyttning. börsådan Detbetänkligheteringer mot en

vid internatio-ordningen fungerar välnuvarandeframhållas denatt en
möjlighet ytterligarefinnasborde dessutomnell jämförelse. Det att

centraliseringökadverkställighetsarbetepolisenseffektivisera genom
avsnittkontrollen,beträffande den inreföreslåsdet slag sesomav

förasföljer bördirektiv över7.4.3. utredningensAv att ansvaret om
överflyttning ochsådanavgörande skälutredningen inte finner mot en

effektivitetförslag till förbättradsituationendet endast i denäratt som
Vidnuvarande skallförinom övervägas.system en samman-ramen

förflyttningrespektivetalar förVägning de faktorer emot ensomav
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invändningarnafinner jagverkställighetsansvaret ettmotattav
de intebetydande,överförande visserligen är sammantagetatt ensmen

direktivenenlighet medavgörande. Ide kansåväger atttungt anses
kanverkställighetsansvaretförslag till hurföljandedärför i detlänmas

invandrarverk.till Statensflyttas över
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verkställighetsansvarflyttat3 Ett

Inledning3.1

för verkställa beslutförslag till hurdetta kapitel lämnasI ansvaret att
omfattning i direktivenavvisning och utvisning i den som angesom -

frågainvandrarverk. härvid delsflyttas till Statens Detkan äröver-
skall tillgodoses, dels hurbehovet polisiär kompetenshur omom av

uppnås verkställighetsarbetet. Deneffektivitet skall iökad senare
defrågan vilken rollbehandlas också i kapitelfrågan rörsom

i verkställighetsarbetet.humanitära frivilligorganisationerna kan ges
framhållaeffektiviteten vill jagmöjligheten ökaSåvitt attavser

genomförts beträffandeförändringar redan harbetydelsen de somav
Enligt minutlänningsärenden, avsnitt 2.4.2.handläggningen seav

åstadkommaförändringar möjlighetendessamening har att engenom
iefter överföring verkställighetsansvaretförbättrad effektivitet en av

tillgodosetts.väsentliga delar redan

Tillgång till polisiär kompetens3.2

tillgodosespolisiär börtillgång till kompetensBehovet genomav
biträde polismöjlighet begärainvandrarverkStatens attatt avges

fårsådan begärangenomföra verkställighet. Enför görasatt en
utlänningennödvändigt grundbiträdepolisens ärnär attav

polis elleranträffas hjälpsig undan och inte kanhåller utan omav
tvångsmedel erfor-tillgång tillgoda grunder kandet attantas

dras.

beslutvid verkställighetpolisiär kompetensBehovet omavav
Med uttrycketbehandlats i avsnitt 2.4.3.avvisning och utvisning har

ochbefogenhetenfortsättningsvispolisiär kompetens ävenavses
undan verkställig-utlänningar håller sigförmågan eftersöka deatt som

tillgripa Verkställighetenförmåganbefogenheten ochhet och att
tillgång till polisiär kompetens,många fall genomföraskan i utan men

finns i dettainte alltid fallet. Detbortse från sådet går inte ärattatt
inte mindre 6 376skäl åter erinrasammanhang änatt att personerom
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efterlysta i utlänningsärenden vid utgången år 1996.var av
Behovet polisiär kompetens måste kunna tillgodoses ävenav om

Statens invandrarverk anförtros verkställa beslutansvaret att om
avvisning och utvisning. Det kan ske enligt olika alternativ. Dettre
första alternativet innebär polisiär kompetens tillförs Invandrarver-att
kets organisation. Det skulle ske Invandrarverketsattegen genom

fickpersonal behörighet efter erforderlig utbildning utföraatt
eftersökningsarbete och tillgripa tvång. andra alternativetDetatt
innebär verkställighetssystemet utformas så föratt att ansvaret
verkställigheten under vissa omständigheter övergår från Statens
invandrarverk till polismyndigheten. Så skulle exempelvis kunna ske

Invandrarverket bedömer det i visst ärende finns behovnär att ett av
spaningsarbete eller tvångsmedelsanvändningbehov kanatt av
uppkomma. tredje alternativet Statens invandrarverk medDet är att -
bibehållet verkställighetsansvar får biträde polisen med vissaav-

följandeåtgärder. skall i det behandla de olika alternati-Jag närmare

ven.

3.2.1 Polisiär inomkompetens Invandrarverkets egen
organisation

invandrarverk har hittills inte besuttit någon polisiär kompe-Statens
Förhållandet förändras i viss mån i fråga användningtens. om av

tvång Invandrarverket för förvarsinstitutet denövernär tar ansvaret
denoktober 1997 och det finns därför anledning något beröra1 att

utfommingen för förvar. återfinns i 6 kap.reglerna Dessanya av
UtlL.

har i de förvarsreglerna givitsInvandrarverkets personal rätt attnya
för syftet förvarsinstitutet skall kunnaanvända visst tvång medatt

tillgodoses och för ordningen och säkerheten i förvarslokalernaatt
upprätthållas. Utgångspunkten har varit tvångsmedlenskall kunna att

28 ff. i förvarskall så få möjligt 1996/97: 147 Enprop. s.vara som
hållas avskild frånutlänning får under vissa förutsättningartagen

Invandrarver-övriga förvarstagna 22 § kroppsvisiteras 26§.samt
får hindra förvarstagen utlänning avvikerkets personal dessutom att en

nödvändigförvarslokalen och denne får i övrigt underkastasfrån
bestämmelserörelsefriheten 21 Enligt särskildbegränsning §.av en

begäran Invandrarverket lämna§ skall polismyndigheten17 av
genomföra beslut förvar. Meddet biträde behövs för ettattsom om

utlänningenskall delgeformulering polismyndighetendenna attavses
förvarslokalen.förvar och därefter honom tillbeslutet transporteraom

harsituationen utlänningenMed formuleringen denäven attavses
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På begärandärför skall återföras.ochförvarslokalenavvikit från av
biträde förlänmapolismyndighetenskallInvandrarverket även att

förvar. Så kan skehålls iutlänningförflyttningombesörja somav en
rymnings-eller våldsbenägen.exempelvisutlänningen ärnär

givitsInvandrarverket harframgårredovisningovanståendeAv att
använda tvång. Invandrar-begränsade befogenheterförhållandevis att

demed stödbefogenheterprincip heltsaknar iverket att av nu
och derasförvarslokalernatvång utanföranvändaredovisade reglerna

bör fåInvandrarverkets personalFrågaomgivningar. ärnärmaste om
ochavvisningverkställighet beslutbefogenheter vidsådana omav

utvisning.
Invandrarverketskillnad mellangrundläggandefinnsDet att geen

ioch säkerhetensäkerställa ordningenföranvända tvångrätt attatt
befogenhetvidareInvandrarverketochförvarslokalerna attatt enge

avlägsnandebeslut. Detför verkställai samhälletanvända tvång attute
lämpligt skapadetifrågasättasprincipiella skäl ärredankan attomav

sidan denbefogenheter vidpolisiäramed delvisorganisation aven
erinraockså skälsammanhangetfinns ipolismakten. Detordinarie att

Invandrar-påverkasådan ordning kanförrisken att synenenom
idetpersonaloch dess sättverksamhetverkets övriga som anges

avsnitt 2.4.3.
detskall läggasinvändningargrundadeprincipielltTill dessa attmer

ochbyggaförsvarbartsamhällsekonomisktkanknappast att uppvara
ordinarie polisväsen-detvid sidanpolisiär kompetensbibehålla aven

polisiäramedförmåganbefogenheten ochgällerdet. Det även att
verkställighet.undanhåller sigutlänningareftersöka demetoder som
tillföra polisiäralternativetskäl talardärför starkaJag attmotattanser

organisation.Invandrarverketstillkompetens egen

Övergång ärendetsunderverkställighetsansvaret3.2.2 av
handläggning

vissaunderverkställighetenförinnebärordningEn ansvaretattsom
polismyndighetentillInvandrarverketövergår frånomständigheter

myndighetdenDärmed skullelämplig.avseendenframstår i flera som
efterspaningsarbetet,egentliga arbetet,utföra dethar t.ex.attsom

underlättasäkertskulleärendet. Dettafördet fullaockså ha ansvaret
polisensinverkan påpositivhaocharbetetplaneringen även enav

logiskockså i sigframstårOrdningeni arbetet. motmotivation som
inteutlänningslagen hanutlänningen bryterbakgrund motatt omav

avvisningvid beslutgällertidsfristerdelandet inomlämnar omsom
principiella ochfinns bådedetemellertidutvisning. Jagoch attmenar
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effektivitetsmässiga skäl sådan lösning.mot en
Som framhålls i mina direktiv har statsmakterna under årsenare

efter renodling myndigheternas ansvarsområden ochsträvat en av en
koncentration det uppfattas respektive myndighetssom som

viktig utgångspunkt för tankenkärnverksamhet. Denna strävan är en
till ordningflytta verkställighetsansvaret Invandrarverket. Enöveratt

innebär under vissa omständigheter förs frånöveratt ansvaretsom
Invandrarverket till polisen inte förenlig med intresset renodlaär attav
myndigheternas ansvarsområden. Det förhållandet polisen kommeratt

behålla för vissa verkställighetsärenden ändrartyperatt ansvaret av
inte denna bedömning.

har tidigare framhållit jag ansluter mig till vad Verkställig-Jag att
hetsutredningen anfört den bristande effektivitet och de svårigheterom

då olika myndigheterriskerar uppkomma samverkar vidattsom
riskverkställandet beslut. Det ligger till hands demianära att tro attav

för verkställigheten under handläggningenskulle öka ansvaretom
skulleflyttas från myndighet till Svårarbetade ärendenannan.en en

eftersatta, denriskera eller mindre avsiktligt bliatt mer om som
för handläggningen kommervet att ansvaret attsenareansvarar

någonövertas av annan.
sammanfattningsvis det finns avgörande invändningarJag attanser

ordning innebär för verkställigheten övergårmot att ansvareten som
från invandrarverk till polismyndigheten det finns behovStatens när

polisiär kompetens.av

polismyndighet3.2.3 Biträde av

polisiär kompetensmöjlighet då kvarstår behovetDen är att avsom
bibehållet verkstäl-Statens invandrarverk medtillgodoses attgenom -

biträde polismyndighet.får möjlighet begäralighetsansvar att av-
bestämmelser polis skall hämtaåtskilliga författningar finnsI attom

eller förinställer sig till förrättninginte självmant enpersoner som
exempelvismyndighetsutövning. Polisen hargenomförandet annanav

förkriminalvårdsanstaltuppgift hämta den skall föras tilltill att som
föra den skallstraff till vårdinrättningavtjäna och attatt som

nyligen införtsför tvångsvård. Som framgår haromhändertas enovan
Invandrarverket skall lämnapolis på begäranbestämmelse att avom

förvar.utlänning i Enför genomföra beslutbiträde att att taom
verkställighet beslutbör införas vidliknande möjlighet omav

avvisning och utvisning.
polismyndigheten på begäran StatensAnledningen till att av

verkställighet beslutbiträde vidinvandrarverk skall lämna omav
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utvisning sådantavvisning eller biträde ibland förnödvändigtär äratt
skall kunna genomföraInvandrarverket verkställigheten. Begäranatt

biträde skall självfallet ske endast det finnssådant verkligtnär ettom
polis. har i andrabiträde Det sammanhang gjorts gällandebehov avav

myndigheter begär handräckning tämligen slentrianrnässigt,mångaatt
polisens verkligen behöver iha övervägt tasutan att resurserom

därför betona1993:60 247. Det angelägetanspråk SOU är att atts.
skall behovet biträde polis innanInvandrarverket överväganoga av av

ocksåBestämmelsen biträde polis börbegäransådan görs. om aven
framgår dels situationer Invand-utformas så det klart i vilkaatt som

biträde, dels vilka åtgärder polisen skallrarverket kan begära som
Invandrarverket bör kunna begära polisens biträde medbistå med. att

efter-eftersöka utlänningar undanhåller sig verkställighet,som om
sökningen erfordrar polisiär kompetens eller befogenheter. Polisens

spaningsarbete och polisens möjlighet företaerfarenhet attav
med stöd 20 § polislagen 1984 2387 kommerhusrannsakan av

utnyttjas i verkställighetsärenden frarnledes.sarmolikt behöva ävenatt
måste dessutom kunna begära biträde det godaInvandrarverket när

det finns behov kunna användafinns anledninggrunder anta att attav
tvångsmedel.

Kontinuerlig bevakning verkställighetsfrâgan3.3 av

fortlöpande under hela hand-bör beaktasVerkställighetsfrågan
uppehållstillstånd.ärendeläggningen ett omav

höjasärskilt förinvandrarverk har utarbetatStatens attett program
särskildasylärenden. Ihandläggningen bl.a.kvaliteten i enav

15/96medborgarskapsärendenochinstruktion Utlännings-GDI,
handläggningsplan.individuellfastställs varje ärende skall haatt en

underlagetingå ihandläggningenSyftet planen skallär samtatt styra
Hand-arbete.Invandrarverketsför de utvärderingar görssom av

åtgärdslista, vilkensärskildläggningsplanen utformas med hjälp av en
bl.a. utlän-innehåller mängd förslag till åtgärder för utredaatten

ningens identitet, nationalitet och till Sverige.resväg
I nämnda instruktion betonas fullständig asylutredningattovan en

såbör tidigt möjligt handlägg-den individuellagöras samt attsom
ningsplanen kommer koncentrera utredningsåtgärderrta till såatt ett
tidigt skede asylprocessen möjligt. Som tidigare framhållits ärav som
det sarmolikt effektiviteten i verkställighetsarbetet ökaratt om
verkställighetsfrågan beaktas redan från början handläggningenav av
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bör därföruppehållstillstånd. Statens invandrarverkärendeett om
för verkställighetsfrågan skall beaktas vidriktlinjer hurutarbeta

frågorhandläggningsplanen. Utöver deupprättandet ärsomav
uppehållstillstånd och verkställig-ärendetför omgemensamma

verkställigheten skall ske och hur denbör frågorhetsärendet vartsom
uppdateras fortlöpande. Det börgenomföras belysas ochpraktiskt kan

eventuell verkställighet måstefråganemellertid framhållas att om en
inledningen asylärende. Detförsiktighet undermedhanteras ettstor av

uppfattar detför asylsökandeuppenbar riskfinns attatt somenen
uppehålls-avslå ansökanbestämt sig förredan harmyndigheten att om

hand-verkställighetsfrågan betonas i inledningentillstånd, avom
uppgifterhan inte vågar lämnaleda dels tillläggningen. Det kan att

dels till försökeni hemlandet,politiska verksamhetsin att attt.ex.om
omintetgörs.nationalitet Detuppgifter identitet och ärfå fram om

försiktighet.del bedrivs medutredningen i demiadärför nödvändigt att
i falllämpligt avvakta meddetIbland kan vartatt merenvara

skall kunna genomföras,på hur verkställighetgrundlig utredning enav
dessmottagande i hemlandet till Invan-beträffande ochresväg attt.ex.

fattats.beslut hardrarverkets
ärendet skapar ocksåtillgången till handlingarna ikontinuerligaDen

efterInvandrarverket snabbtmöjligheter förväsentligt större att agera
Även Invandrarverket oftahaft. den tillgångvad polisenbeslut änett

betydelse föranhöriga kanuppgifter beträffandehar till avvara
verkställighetsärenden.

vill vikten Invandrar-sammanhang också betonai dettaJag attav
kontroll utlänningensmöjligheter tillsig deverket begagnat avav

regelmässigt skerunderstöd,finns. Utbetalningvistelseort av somsom
disponerarkonto utlänningen sedaninsättning genomsomgenom

detvid personlig inställelseSIV-kort, bör således skesitt s.k. när
undandravederbörande söker sigfinns anledning misstänka att attatt

till vissa möjligheteråterkommer också i kapitel 7verkställighet. Jag
boendet och olikainskränkningar i dettill kontroll egna genomgenom

rapporteringsskyldighet.myndigheters
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vid3.4 ansökningarFler redan gränsen

utforma sin verksamhet såStatens invandrarverk bör störreatt en
uppehållstillstånd redan iandel ansökningarna görsom sam-av

kunnamed utlänningens ankomst till Sverige. Det börband
vid de flygplatsernaåstadkommas ökad störrenärvarogenom en

färjehanmarna.och i
möjligheter i ökadgränsbevakande polisen börDen attges

genomföra s.k. gatekontroller.utsträckning

uppgifter handlingar erforderliga i verkstäl-Många de och ärsomav
exempelvis uppgifter identitet, ochlighetsarbetet resvägom-

identitetshandlingar och färd-fardmedel passhandling, övrigasamt
in sininte sällan svåra säkra utlänningenbiljetter är att gerom-

först efter ankomsten till Sverige.uppehållstillstånd tidansökan enom
sååstadkomma ordning innebärdärför angelägetDet är attatt somen

uppehållstillstånd redan iin sin ansökanmånga möjligt ger omsom
Sverige.med inresan tillsamband

alla ansökningarhela 60-70Enligt Invandrarverket görs procent av
vidlandet. öka antalet ansökningaruppehållstillstånd inne i För attom

i ökad utsträckning förlägga sin verksam-Invandrarverketbörgränsen
till färjehamnarna. I dagde flygplatserna och dehet till störrestörre

bemanning endast på Arlanda.invandrarverkhar Statens permanent
personal från Invandrarverket så alltid börJag gottatt somanser

flygplatserna. Invandrarverkets personalfinnas plats vid de större
finnas plats i farjehanmarna vid de tider dåi regelbör dessutom

asylsökande, anlöpererfarenhetsmässigt för med sigfärjor, som
gränsbe-tillsammans med denhamn. Invandrarverket börsvensk

arbetsformer och rutinerpolisen utarbetavakande somgemensamma
iuppehållstillståndbidra till fler ansökningarkan görsatt om

sådan samverkan bör kunnaomedelbar anslutning till inresan. En
författningsreglering.byggas någonutanupp

anledning erinra Verkställighets-detta sammanhang finnsI att om
förslag så kallad gatekontroll SOU 1995:55 72utredningens s.om

de möjlighetVid främst de flygplatserna har resandestörre att
uppehålla tid transithall innan de gränskontrollen.sig ien passerar

plan anlände minskar,Möjligheterna utreda med vilket den resandeatt
dröjer innan gränskontrollen. Gatekontrolldet hanom passerar

inresekontroll redaninnebär polisen utför preliminär näratt en
medför framför alltlämnar flygplanet. En sådan kontrollresenären

Sverige,bättre möjligheter säkerställa uppgifter tillresvägenatt om
vilket har betydelse för bl.a. frågan utlänningen skall återsändasom
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asylland. Gatekontroll dessutomhemland eller till förstatill sitt ett ger
har för avsiktskede fånga demmöjlighet i tidigt attatt ett upp som

asylutredningensåvälmånga fall kan underlättaasyl, vilket isöka som
utlänningen resedo-avlägsnandebeslut. Saknarverkställigheten ettav

flygbolaget.få uppgiftermöjlighetenökar ocksåkument, att av
uppnåmöjlighetförlängninginnebär således i sinGatekontroll atten

avvisningverkställa beslutmedeffektivitet i arbetetförbättrad att om
genomföra Verkställig-därför angelägetutvisning. Detoch är att

internationelladegatekontroll vidförslag störrehetsutredningens om
flygankommandei fallkontroll bör skeSådanflygplatserna. vart av

för dennaasylsökande. Ansvaretofta medförerfarenhetsmässigtsom
finnaangelägetdetvila polisen,kontrollverksarnhet bör är attmen

överlåtasbörInvandrarverket. Detmedformer för samarbetelämpliga
utforma dessa.invandrarverkoch StatensRikspolisstyrelsen att

något uppmärksammaanledningfinns ocksåsammanhangdettaI att
gäller från ochflygplatstransiteringför visering förreglerde somnya

medborgareUtlF skallEnligt kap. 2 §september 1997. 2denmed 1
deflygplatstransitering,förha viseringangivnai vissa stater om

Enligt kap.i Sverige. 5flygplatsområdeinternationelltviapasserar
begäranviseringskravetomfattasskall de§ UtlF10 avavsoma

ankomsten tillviseringen vidbevisvisapolismyndigheten ett omupp
gäller ianpassning till vadReglerna innebärflygplatsen. somen

flertalet EU-stater.
inteutlänningenifrågavarande slagtransiteringVid passerarav

skallbestämmelserangivnagränskontroll.svensk För att varanu
genomföramöjligheterpolisen harkrävs därförverksamma attatt

bedömningenbeaktas vidomständighet börgatekontroll. Denna av
kontroll.sådanbehovet enav

likaarbetssättbeskrivnavill jag betona ärAvslutningsvis att avnu
i verkställig-uppehållstillståndbetydelse i ärendenstor somom

uppmärksammats Statensockså redanFrågorna harhetsärenden. av
Invandrarverketsammanhanget tilläggaskan iinvandrarverk. Det att

till Utrikesdepartementetseptember 1997skrivelse den li en av
så verketsutlänningslagstiftningenhemställt översyn attavom en

genomförabesluta ochsjälvständigtpersonal får möjlighet att om
gatekontroll m.m.
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Sveriges utlandsmyndighetervid3.5 Närvaro

underlätta verkställighetsarbetet bör Statens invandrarverkFör att
i ökad utsträckning möjlighet stationera personal vidattges

utlandsmyndigheter.Sveriges

Sveriges utlandsmyndigheter på flera engagerade för iär sätt att
med bl.a. Statens invandrarverk genomföra den svenskasamverkan

migrationspolitiken. Utlandsmyndighetema analyserar över-ettur
migrationsperspektiv utvecklingen i länder och regioner.gripande Det

frågor inrikespolitiska förhållanden, mänskligagäller bl.a. om
medborgarrättsfrågor.rättigheter och Utlandsmyndighetema skall

dessutom redovisa viktigare förhållanden påverkar flyktingsitua-som
i det den regiontionen land eller där utlandsmyndigheten verkar.

Även sådana lokala händelser kan komma åberopas iattsom senare
samband med asylutredningar skall Länderinformati0n"rapporteras.

detta slag ingår underlag i asylärenden.av som
måsteEnskilda utredningar ibland kompletteras med uppgifter som
frånendast kan hämtas in utlänningens hemland eller i det land

varifrån han kommit till Sverige. Invandrarverket vänder sig då till
den berörda utlandsmyndigheten och begär den kompletterande
utredning erfordras. förekommerDet Utlänningsnämndenävenattsom
begär kompletterande uppgifter från utlandsmyndigheterna. På senare
tid har det blivit allt viktigare uppgift för utlandsmyndigheterna atten
kontrollera asylsökandes identitet äkthet och giltighet hossamt
företedda dokument. Utlandsmyndighetema genomför även s.
anknytningsutredningar i ärenden uppehållstillstånd.om

polismyndigheternaFör skall kunna verkställa beslutatt om
avvisning och utvisning fordras i många fall diplomatiska kontakter
med det landetsmottagande statsförvaltning. Det gäller inte minst i de
fall då utlänningen saknar eller identitetshandling. I denpass annan
mån förhållandena kräver förhandling med immigrationsmyndigheten,
kan utlandsmyndighetens erfordras.närvaro

Rikskriminalpolisens utlärmingsrotel har placerat polissambandsmän
vid vissa utlandsmyndigheter. För närvarande finns sådana vid
ambassaderna i Damaskus och Nairobi. De skall dels under-genom
rättelseverksamhet samla in och analysera uppgifter i syfte att
motverka illegala inresor i Sverige, dels medverka i arbetet för att
underlätta verkställigheter avvisnings- och utvisningsbeslut.av

Det förekommer också personal från Statens Invandrarverkatt
placeras vid de svenska utlandsmyndigheterna för arbeta medatt
utlänningsärenden. Under flera år har tjänstemän från Invandrarverket
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under begränsadearbetsbelastade utlandsmyndighetersärskiltförstärkt
arbetstoppar.och under tillfälligasemestertideri exempelvisperioder

viserings-med handläggahuvudsak arbetatSIV-personalen har i att
personalförstärkning harSådan tillfälliganknytningsärenden.och

och Zagreb.Abeba, BelgradAddisambassaderna i bl.a.vidfunnits
1995:1 27.goda PUGverksamhetdemiaErfarenheterna är s.av

föreslog det iimmigrationsutredningFlykting- ochårs1990 att vart
flykting-/immigrationsattachéerinrättas tjänsterbordefall på somprov

förslaget skulleff.. Enligt1991:1 181ambassader SOUnågravid s.
ärendenhandläggningomfatta såvälarbetsuppgifterattachéemas av

migra-flykting- ochattachéuppgifter inom detraditionellamersom
flesta remissinsan-tillstyrktes deområdena. Förslagettionspolitiska av

statsrådenemellertid de ansvarigaanfördepropositionenI attsema.
de berördasamverkan mellanutveckladrelativt välfannsdet redan en
Statsrådenhade ökat.på samverkankravendepartementen, attattmen

förmått ochvidtasade sig överens garanterasteg attatt enomvara
f..1990/91: 195 72stärkt samverkan Prop.sådan s.

personalförstärkningarnade tillfälligaerfarenheternapositivaDe av
försöksverksam-utvecklades år 1993 tillinvandrarverkfrån Statens en

från Invandrarver-placering tjänstemänhet med permanent aven mer
särskiltvilka ansågsoch Nairobi,i Damaskusvid ambassadernaket

träffadesoktober 1994utlänningsärenden. I överens-belastade enav
invandrarverkoch StatensUtrikesdepartementetkommelse mellan om

skullehuvudsakligenutsända personalenarbetsuppgifterna för denatt
kalladeoch i såviseringsärendenbeslutsfattande iutredning ochvara
handhatjänstemännenförutsattesanknytningsärenden. Dessutom

iimmigrationsmyndigheterochflygplatspersonalmedkontakter
asylärenden.utredningsuppdrag iliksomstationeringslandet,

tid möjlighetendiskuteras sedaninvandrarverkStatensInom atten
särskiltutlandsmyndigheter iutlänningsattachéer vidså kalladeplacera

försetill uppgiftskulle bl.a. haflyktinggenererande regioner. De att
frågormigrationspolitiskarapportering iinvandrarverk medStatens

regionanalyser. Iochflyktingpolitiska länder-underlag föroch med
Invandrarver-budgetåret 1995/96 nämndeföranslagsfrarnställningsin

församråd med Utrikesdepartementetplanering ipågickket detatt en
Invandrarverketambassader.personal vid vissaverketsplaceraatt

personal vid utlands-placeradet angelägetframhöll är attatt egen
rationaliseringseffekter.förmyndigheter prövaatt

konsult i uppdraggivit görahar nyligenUtrikesdepartementet atten
falltillståndsärenden i dehandläggningen bl.a.översyn avaven

utlandsmyndighet.vidsåväl i Sverigehandläggningen sker som en
Översynen utlandsmyndigheternade åtgärderomfatta bl.a.skall som

samband medasylärenden och ihandläggningenled ividtar ett avsom
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Polissambandsmän-utvisningsbeslut.ochavvisnings-verkställighet av
likasåskallområdedettaberördel detdenarbetsuppgifter inens

konsultensförfastlagtsriktlinjerdeEnligtuppmärksammas. som
Invandrarverketmöjlighetenbl.a. attskall han övervägaarbete

sinaredovisa över-skallKonsultenutomlands.personalstationerar
1997.december31denförslagochväganden senast

invandrarverkStatensangelägetdetverkställighetssynpunkt är attUr
Sverigesvissavidpersonalstationeramöjligheterökadefår avatt

Invandrarverketsökad närvaroGenomutlandsmyndigheter. aven
högreochunderlättasutlandetikontakternaskullepersonal en

utlänningarsfastställamedarbetetframför alltuppnås ieffektivitet att
utlandsmyndighetemavidNärvaronnationalitet.ochidentitet ger

kontakter,ochkunskapervärdefullaskaffamöjlighetdessutom att
hemlandet.iinpasseringutlänningensunderlättatillbidravilka kan att

enligtutlandetpersonal istationeringför motsvaras,Kostnaderna av
följerkostnaderminskadedevälbedömning,min av ensomav

skulleKostnadernaverkställighet.ochhandläggningeffektivare
exempelvismedsamarbetereduceraskunnadessutom ettgenom

länder.nordiskaövriga
personal kommerInvandrarverkets attstationeringFrågan avom

utseddenyligenUtrikesdepartementetdensedanvidareberedas av
överväganden.redovisat sinautredaren

71





1997:128SOU

återvändandeförStöd4

utlän-förförutsättningarnabelysajag attskalldirektivminaEnligt
gradhögreuppehållstillstånd iskäl försaknabefunnitsharningar som
ochavvisnings-hursker,intedettaoch,Sverige närfrivilligt lämnar

effektivtverkställashittillssåsom ettskall kunnautvisningsbeslut
skalldärvidjagdirektiveniframhållerRegeringen attvärdigtoch sätt.

frivilligorganisationerhumanitäramöjligheternauppmärksamma att ge
roll.en

uppehålls-nekatsharutlänningarförolika slag attInsatser somav
återvändan-vanligenSverige benämnslämnaskallfrivilligttillstånd

sådanaerfarenheterbegränsadeendastharSverige avdeprogram.
harutlänningarförgjortsinsatservissahar somDäremotprogram.

medi Sverigevistatshaefterhemländertill sinaåtervända attönskat
âtervandringsprograms.k.dessabeskrivninguppehållstillstånd. En av

ff.2691996/97:25i s.prop.ges
detuppehållstillstånd harnekatsharutlänningargällerdetNär som

förmindreformlöst atthandlathuvudsaki summortidigare att geom
före-Sverige. Detfrånunderkostnaderutlänningenstäcka resan

personaldenfickpengarfårhanexempelvis somkommer att av
emellertidinfördes1997maj1Denunderhonomeskorterar resan.

möjligheten1997:127SFS attförordningsärskild gegenom en
Sverigefråntillbidraguppehållstillståndutlänningar vägrats resorsom

aprilutgångentillgällerFörordningenland.bosättning i avför annat
Beslutbestämmelser. attföljandebl.a.innehåller geoch om1998

tillgångendastkanochinvandrarverkStatensfattas enbidrag gesav
lagakraft-enligtutlänningtill ettfårBidrag somengesperson.samma

Sverige,lämnaskallutvisningelleravvisning ombeslutvunnet om
lagadetefterårtvåinomverkställas attkunnatinte har vannbeslutet

själv harutlänningenemellertid intefårBidragkraft. omges
verkställas.kunnatharinteavlägsnandebeslutettillmedverkat att

beviljatshartidigare ettdentillfår dessutomBidrag somges
skyddbehovtillfälligtgrundpåuppehållstillstånd avtidsbegränsat av

fårBidragverkställighetshinder.förelegatdet hargrundpåeller attav
avlägsnande-verkställighetförordnatsdet har attslutligen avomges

harvilkentid,vissinomviljautlänningensfår skeintebeslutet mot
angivnadenunderutlänningenochveckor,fyratill änbestämts mer

medfår lämnasBidragbeslutet.eftersigfrivilligttidsfristen rättar
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högst 000 kr5 dock med sammanlagt högst 30 000 krper person, per
familj. Bidrag får endast till den saknar medel självattges som
bekosta till bosättningslandet och uppehållet där under den förstaresan
tiden efter ankomsten.

humanitära frivilligorganisationer4.1 Svenska

flertal organisationer, samfundEtt ideella kyrkor och verksammaär
i frågor berör asylsökande och flyktingar. insatser skiftarDerassom
starkt i inriktning och omfattning alltefter organisationernas förut-
sättningar och ideologiska hemvist. Verksamheten viktigtär ett
komplement till det stöd och mottagande tillhandahålls frånsom
statsmakternas och från kommunernas sida. finns dockDet
organisationer enbart sig flyktingfrågor. Någonägnar över-som
gripande samarbetsorganisation för flyktingfrågor existerar inte, till
skillnad från i finns informelltDanmark. Det dock samarbetet.ex. ett
mellan nio organisationer SvenskaAmnesty International sektionen,
Caritas Sverige, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, Sveriges
Kristna Råd, Svenska flyktingrådet, Flyktinggruppemas och asylkom-
mittéernas riksråd, kyrkans för-Sociala Missionen Svenskasamt
samlingsnärrmd. FN:s flyktingkommissaries regionale irepresentant
Baltikum och Norden medverkar observatör. samarbeteDettasom
bedrivs under arbetsnamnet FOSIF, Frivilligorganisationernas
sarnarbetsforum i invandrar- och flyktingfrågor. har informeratsJag

det för pågår diskussion frivilligorganisa-närvarande blandattom en
tionerna beträffande frågan det finns skäl framgent skapaattom
fastare och institutionaliserade samverkansformer.mer

Gemensamt för många svenska frivilligorganisationer denär
växande internationella verksamhet i vilken de nationellär part.
Särskilt områdena konfliktförebyggande humanitärt arbete ochinom
insatser för flyktingar fördrivna har de internationellaoch personer
frivilligorganisationerna kommit spela allt roll. Dennastörreatt en
utveckling har sannolikt betydelse också i fråga organisationernasom
förutsättningar delta i det nationella arbetet, i frågaatt t.ex. om
återvändande för dem inte har tillstånd uppehålla sig i Sverige.attsom

Bland den verksamhet de humanitära frivilligorganisationernasom
bedriver inom aktuellt område kan följande.nämnasnu

Svenska Röda Korset sedan lång tid verksamt inom området.är
Kontakterna med Röda Korsets omfattande internationella humanitära
verksamhet handhas Centralstyrelsen, där det också finnsav en
särskild flyktingenhet. Denna bl.a. för Röda policyKorsetsansvarar
i flyktingfrågor och bedriver opinionsbildning för stödBasenm.m. -
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enskilda utlänningartill utgörsförhållandeikontaktverksamhetenoch
det finnsorganisation, därregionalaRöda korsetsdock enav

arbetarRöda Korset ävendistrikten.24i deflyktingansvarig ettvart av
i Sverigekontortvå särskildafinnsdagåtervändande. Ifrivilligtmed

planerar öppnaRöda Korsetfrågor.i dessa attrådgivningför
stödverk-organisationenbedriverkontor. Därutöversådanaytterligare

stödolikafrivilliga, sätttusentaletsamhet närmare gersomgenom
flyktingansvari-hade deår 1996Underflyktingar.ochasylsökandetill

00015medkontakter närmareverksammafrivilligtdeochga
personer.

ochinfonnations-främstsigRädda Barnen genomengagerar
medreforrnarbetetdrivasåsökeroch sättopinionsarbete

länsför-Rädda Barnensmångai fokus. Isituationflyktingbamens av
praktiska insatser,medarbetarlokalavdelningar t.ex.bund och man

ochasylsökandeförvän-/kontaktfamiljerorganiseraattgenom
flyktingar.

enskilda kringorganisationer ochsamlarFlyktingrádetSvenska
familjeåterförening ochi flyktingrätt,bl.a.seminarier,ochkurser

opinionsbildningi frågakulturmöten samt om
kontaktiförsamlingar500sina 2kommerkyrkanSvenska genom

Åtskilliga församlingar harflyktingar.invandrare ochmed många
i asylprocessen.särskilt stödtill medhjälperpersonalanställd som

Svenskaförhuvudansvaretförsarnlingsnämnnd harkyrkansSvenska
flyktingarbetet.ikyrkans policy

diakonalaMissionsförbundetsSvenskaSociala Missionen är centrum
flyktingar.asylsökande ochverksamhet förkurativbedriveroch

omfattandeockså medsedan längearbetarMissionenSociala program
bakgrundendenhar bl.a.ochfrivilligt återvändande ettför mot

kontaktnät.internationelltomfattande
asylsökandeSverige förverksamhet iomfattandebedriverCaritas

in-delen densvenskadenOrganisationenflyktingar.och är av
arbetarCaritashjälporganisationen.katolskaverksammaternationellt
erbjudaSverige,återvändande frånmed ofrivilligtbl.a. attgenom

till visst stödmöjligheti landetsig illegaltuppehåller ensompersoner
återvänder.hemlandet dei om

samarbetsorganisa-inriktadekumenisktRádKristnaSveriges är en
kyrkofa-frikyrkligaortodoxa ochkatolska,lutherska,i vilken detion

försarnlingsmedlemmarråd och stöd tillmiljerna Utövermöts. att ge
ochasylsökandeför enskildasigvilkai landet, engageratrunt om

seminarierutbildningar,Kristna RådSverigesflyktingar, anordnar
såharmyndigheter deltar. Manförockså företrädarei vilkam.m.

i syftebl.a.för olikamötesplatsertillhandahållit attsätt parter,
undvikalångt möjligtför såochsamverkanförbättra attsamsyn,

75



Stöd för återvändande SOU 1997:128

tvångsvisa verkställigheter.
Rådgivningsbyrân för asylsökande och flyktingar bedriver sedan

några år verksamhet i förhållande till enskilda asylsökande och andra
utlänningar söker råd och stöd. Byrån resultat samverkanär ettsom av
mellan Amnesty International Svenska sektionen, Caritas, Rädda
Barnen, Svenska kyrkan och Svenska Flyktingrådet. Verksamheten är
förlagd till Stockholm. Fem arbetar heltid och råd ipersoner ger

utsträckning har fått avvisningsbeslut och därförstor personer som
vänder sig till byrån.

International Organization4.2 for Migration

International Organization for Migration IOM mellanstatligär en
organisation bildades år 1951 för arbeta med flyktingsituatio-attsom

i efterEuropa andra världskriget. I dag hundratalär ett stater,nen
däribland Sverige, medlemmar i organisationen. Den har sitt isäte
Geneve och bedriver verksamhet från cirka olika70 kontor runt om
i världen. Organisationens högsta beslutande rådet, i vilketorgan,
bl.a. Sverige ingår, har uppdragit organisationen arbeta medatt
återvändandefrågor, bl.a. beträffande inte fått uppehålls-personer som
tillstånd. IOM beräknar organisationen varje år hjälper cirkaatt
100 000 människor återvända.att

IOM har sedan år 1979 arbetat operativt med rad olikaen program
för bistå bl.a. asylsökande frivilligt velat återvända till sinaatt som
hemländer. innehåll finansieringProgrammens och fastställs i avtal
mellan ochIOM den uppdragsgivande Kostnaderna belastar denstaten.

ingått avtalet. IOM kan bl.a. bistå med informerastat attsom om
återvändandeprograrnrnen och möjligheterna återvända tillattom
hemlandet. IOM dessutomkan arbeta med fastställa utlänningensatt
identitet och med skaffa fram giltiga resehandlingar. IOM kanatt
vidare till hemlandet beledsaga utlänningen undersamtarrangera resan

och vid ankomsten till hemlandet. IOM arbetar bl.a. med attresan
underlätta inpassering i ankomstlandet. IOM kan slutligen visst stödge
till utlänningen efter hemkomsten. Det kan exempelvis frågavara om

sjukvårdordna eller försöka ordna arbete eller utbildning.att att
Särskilda insatser kan för minderåriga ochgöras utsatta personer som
sjuka. insatserDe IOM efter ankomsten till hemlandet kangörsom
enligt avtalen också omfatta dem tillbaka sin vilja.sänts motsom
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europeiskai några länder4.3 Stöd för återvändande

Danmark

förvissa utlänningar få ekonomiskt stödDanmark kanI attgrupper av
Danmark. Reglerna förhållandevis detaljeradefrivilligt kunna lämna är

förersättning utgår för resekostnader ochoch innebär i huvudsak att
för lösöre och arbetsredskap. Utlän-vissa kostnader transport av

föri regel erhålla vissa kontantbeloppningarna kan dessutom att
till hemlandet eller det tredje land i vilket deunderlätta ankomsten

varierar mellan 2 000erhållit uppehållstillstånd. Kontantbeloppen
och 000000 för och mellan 1 000 DKR 5DKR och 15 DKR vuxna

för barn.DKR
Flyktinghjälp har givits viss rollFrivilligorganisationen Dansk en

Organisa-de danska återvändandeprograrmnen.i administreringen av
informationbl.a. för alltionen samt tar emotom programmensvarar

Enligt Dansk Flyktinghjälpbidragsansökningarvissa de görs.somav
haft svårt fungera tillfredsställande ochflerahar attprogrammenav

relativt Dansk Flyktinghjälpansökningar har varit begränsat.antalet
kritik människorockså uppgivit UNHCR uttalathar att mot att som

återkommer till sina hemländer med förhållandevisDanmarklämnat
väckavilket kan försvåra återkomstenmycket attgenompengar,

omgivningens avund och ogillande.

Belgien

innebär IOM skall biståBelgien har ingått avtal med IOM. Avtalet att
sin ansökan asyl, har valthar fått avslag på attsomsom ompersoner

något IOMvill lämna Belgien skäl.återkalla sin ansökan eller som av
möjligheten återvända,skall enligt avtalet informera attom arrangera

förbistå utlänningen vid hemkomsten. Kostnadenhemresan samt
940 eller motsvarande cirkahar budgeterats till USD 7programmet

ingår resekostnader. Enligt IOM300 kr detta beloppIperson.per
Belgien hjälp underlämnade cirka 8 200 med programmetpersoner av

till sinaperioden 1984-1995. dessa återvände 85Av procent
valde till andra länder.hemländer, medan återstoden att resa

77



Stöd för återvändande sou 1997:128

Nederländerna

avtal med IOM förår 1992 har NederländernasSedan programom
bistå utlänningaråtervändande till bl.a. Etiopien. IOM skall som

och vill lämna landetuppehållstillstånd i Nederländernasaknar som
bistår igrund ekonomiska skäl. IOMinte kan detgöra avmen

hemresan medskaffa resedokument,huvudsak med samtatt arrangera
samband med från Nederländerna.beledsaga utlänningen iatt avresan
också till frivilligt lämnar landet.finansiellt stöd demEtt visst somges

belopp.asylprocessen får reduceratåtervänder underDen ettsentsom
till 060 USD ellerför budgeterad 1Kostnaden ärprogrammet

Under år 1994 lämnade 1 406cirka 8 200 krmotsvarande per person.
ochhjälp IOM. För åren 1995utlänningar Nederländerna med av

200.siffror cirka 400 respektive 1motsvarande 11996 var
Nederländernas justitiedeparte-uppgift från företrädare förEnligt

Somaliaför återvändande tillsärskiltkommer attment ett program
1997.samarbete med IOM under hösteninledas i

Schweiz

erhållaasylsökande skall kunnautgångspunkt allaSchweiz har attsom
År Schweiz hand-återvändande. 1993frivilligtstöd för ettantog

återvändande.underlätta sådantför landet skalllingsprogram hur
församarbeteSchweiz avtal med IOMår träffadeSamma attom

observeraEnligt avtalet skall IOMhandlingsprogrammet.genomföra
återvändande.frivilligtutvecklingen i frågoroch analysera rörsom

förschweiziska och utländskavidare samordnaskallIOM program
områdetprojekt inomövervaka och utvärdera relevantaåtervändande,

internationellanationella ochsamarbeta med ärsamt organ som
återvändande.frivilligti frågorverksamma rörsom

återvändandefrivilligtför stödjainsatser kanFlera olika göras att
underRedanschweiziska handlingsprogrammet.för detinom ramen

informationfår asylsökandeasylärendet dehandläggningen omav
till sina hemländer.frivilligt återvändafå stöd förmöjligheterna attatt

erbjudas kortareSchweiz dessutomvistelsen iunderDe kan ut-
användbara förområden bedömsinom olikabildningar attsomsom

utbildning ihemlandet. Det kanåterkomsten tillunderlätta t.ex. vara
kanjordbruk. Dehusbyggande ellerverkstadsmekaniskaolika ämnen,

återvändandet.för underlättafinansiellt stöderhålladessutom att
skall000 kr. Pengarnacirka 3 000-7uppgår till motsvarandeStödet

uppgifterNågrafrån Schweiz.innan avfärdenregel betalas ut omsom
gåttanvändning har intepraktiskkommit tillfalli hur många systemet
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få.att
sidan det allmänna hand-schweiziska regeringen har vidDen av

frånåtervändandeprogram för utlänningarsärskildalingsprogrammet
för återvändande tillnärvarande finnsvissa länder. För ett program

särskiltfinns på inledaBosnien-Hercegovina och det planer att ett
för Chile,det funnitsför Tidigare harKosovo. programprogram

utformas och administrerasoch Turkiet.Rumänien Programmen av
särskilt be-med stödschweiziska justitiedepartementetdet ettav

enligt vilketutlänningslagtiftningen,schweiziskamyndigande i den
i sinautlänningar skall reintegrerasskall arbeta fördepartementet att

tilldelatsjustitiedepartementetår 1997 harhemländer. För motsvaran-
repatriera utländskaför arbetet medmiljoner kronorde drygt 500 att

medborgare.
utgår stödför Bosnien-HercegovinaåtervändandeprogrammetEnligt

sigasylärendet beslutarunder handläggningenasylsökandetill avsom
nekats uppehålls-och till dem haråtervända till hemlandetför att som

lagstadgadeSchweiz frivilligt inom denlämnartillstånd och som
000 kruppgår till motsvarande cirka 21tidsfristen. Stödet per vuxen

betalasresekostnader. Pengarnakr barn jämteoch cirka 11 000 utper
schweiziskatill Bosnien-Hercegovina dethemkomstenefter av

vilketsamarbete DEZA,för utveckling och teknisktDepartementet
Vid sidanplats i Bosnien-Hercegovina.verksamhet påbedriver av

strukturertill återuppbyggandet lokalaenskilda utgår stödstödet till av
utgårtill enskild,Bosnien-Hercegovina. När stöd betalasi ut en

enskildes hemkommun.till lokala projekt i denbeloppmotsvarande
bostäder och skoloruppförandekanlokala projektenDe t.ex.avse av

uppdrag denjordbruket. IOM bistårinomeller olika insatser av
och medmed informationschweiziska programmetstaten om

in. Bosnienprogrammetkommerhandläggning de ansökningar somav
detursprungliga avsiktenoch denträdde i kraft i juni 1996 attvar

månad år. Programmetdecemberskulle pågå t.0.m. varsamma
stöd till 000för 1ursprungligen dimensionerat att menpersoner,ge

århela 700 i slutetuppgick till 2ansökningarantalet inkomna av
därförbeslötJustitiedepartementetschweiziska1996. Det att program-

också under årförmodligen1997 ochpågå också under årskallmet
1998.

omfattning.begränsadhade mycketför RumänienProgrammet en
och1997från 1996pågickturkiskaDet t.0.m.programmet marsmars

hade100 turkarfick omfatta högstslags pilotprogramett somsomvar
Schweiz. Denuppehållstillstånd ierhållit tillfälligaellersökt asyl

drygtmotsvarandebudgeterad tillförkostnadentotala programmet var
medIOM biståskulleEnligtkronor.2,5 miljoner programmet
ñckTurkiet. Deåtervända tillönskadedemekonomisk hjälp som
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000 krmotsvarande drygt 3resekostnadernatill samt perpengar
efter hemkomsten.första halvåretunder detoch månadperson

bistå utlänningarSchweizmedingått avtalIOM har dessutom attom
hemland på grundtill sittåtervändasärskilda svårigheterhar attsom

få vård i hem-möjligheternainformerarIOMsjukdom. attomav
behandlingengenomförandetorganiserarsamordnar ochlandet, av

vårdkostnaden.betalning förerläggersamt

Tyskland

år 1979. Program-IOM sedansamarbetsavtal medhaftTyskland har
tillfälligaharasylnekatsutlänningar haromfattar men somsommen

återkallat sinaharutlänningarTyskland,uppehållstillstånd i som
utlänningarhemländer,sinaåtervända tillförasylansökningar attom

beviljatsharutlänningarbeviljats asylhartidigare samt somsom
förTysklandvill lämnaochuppehållstillstånd atttillfälliga resasom

tredje land.till ett
medsamarbeteIOM ihandläggsREAG-programmetDet avs.

regionalaochlokalafrivilligorganisationerolikaUNHCR, samt
täckandetillutgår bidragEnligtmyndigheter. programmet av

genomsnitt utbetalasTyskland. Ifrånmedi sambandkostnader resan
kr för varje4 000motsvarande knappteller493 USD resa.

budgeterad tillår 1997under ärför REAG-programmetKostnaden
miljoner150motsvarande knapptellermiljoner DEM,34drygt

kronor.
enligt det s.k.utgååtervändande kan dessutomfrivilligtStöd för

tiotal länder,frånutlänningaromfattarDetta ettGARP-programrnet.
EnligtLibanon.ochEtiopien, GhanaAlbanien, Eritrea,däribland

resekost-täckandetillerhålla bidragutlänningenkandetta avprogram
tillankomstenunderlättabidrag förfinansielltvisstnader attettsamt

TysklandfrånefterIOMbetalashemlandet. Bidraget ut avresanav
utlänningenlandvilkettillberoendevarierarstorlekoch dess

till 4351995i decemberuppgickbeloppetmaximalaåtervänder. Det
för GARP-Kostnaden500 kr.knappt 3motsvarandeellerUSD,

ellerDEM,till 30 miljonerbudgeteradår 1997under ärprogrammet
miljoner kronor.130motsvarande cirka

bl.a.156 000lämnade cirkaår 19941979Från är personert.o.m.
REAG-program-med hjälpTysklandasylsökandeochgästarbetare av

hemländer,sinatillcirka 94 000återvändedessaAvmet. personer
länder.till andravaldeåterstodenmedan att resa

sammanlagtaugusti har26denår framinnevarandeUnder t.o.m.
landetsmed hjälpTysklandutlänningar lämnat50 000närmare av
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för frivilligt återvändande. Av dessa återvände drygt 46 000program
till Bosnien-Hercegovina.

överväganden4.4

uppehållstillstånd iför underlätta för dem nekatsStöd att som
stöd till ochfrivilligt lämna landet börSverige att ges genom

frivilligorganisationerna och IOM.samarbete med de humanitära
långt möjligt in-Strukturerade åtgärdsprogram, så det ärsom

perioden från det utlän-nehåller åtgärder under i hela attstort
möjlighettill Sverige till dess han har haftningen kommer att att

i sitt hemland, bör eftersträvas.finna sig till rätta

angelägetvill inledningsvis betona det humanitära skälJag är attatt av
för återvända till sittutlänningar vill lämna Sverigebistå attsom

har nekats uppehållstill-gäller också utlänningarhemland. Det som
kan UNHCR sinSverige. sammanhangetstånd i I nämnas att genom

erbjuderuttalat positivtexekutivkommitté att ser program somman
förstöd return-related assistancerådgivning och att personer som

frivilligt skall kunna återvändainternationellt skyddbehovinte iär av
Även liknande tanke-ministerråd uttaladehemländer. EU:still sina

angående utbyteden 26 maj 1997beslutgångar i det antogs avsom
frivilligti tredje landbistånd till medborgareinformation somom

hemlandet avsnitt 2.2.seåtervänder till
iför bosätta sigsitt hemlandvalt lämnaharMänniskor attattsom

gällerhär. Detvilja fåofta starkSverige har oavsettstannaatt omen
grundasylskäl ellergrundsökt sig till Sverigede har avav

ochtidigare tillvarofrån sinbrutitharandra omständigheter. De upp
MångaSverige.sig tilltagituppoffringarbetydandeinte sällan med

betydligt bättreskapahär kunnadem har förhoppningar att enomav
bakgrunddennafamilj. Detframtid för sig själva och sin är mot som

frivilligt lämnagradiutlänningar högremöjligheterna förmå attatt
Sverige bör ses.

uppehållstillstånd tillnekatsharMöjligheten motivera denatt som
dei ljusetbetraktasfrivilligt lämna Sverige dessutomböratt av

vistasutlänningilevnadsbetingelser erbjuds här landet. En somsom
iförmånligarei Sverige oftalever under omständigheter änärsom

tillgång tilllogi, harhans hemland. Han garanterad fri kost och hanär
kostnadsfrikvalificerad sjukvård tillhälso- och och barnen har rätt

undervisning. Sverige välfärdssystem för denhar väl utbyggt ävenett
Ävenvistas i Sverige ha beviljats uppehållstillstånd. dettautan attsom
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förmåmöjligheternabeaktande bedömeribör när atttas man
uppehållstill-bli nekadeeller kannekatsutlänningar antassomsom

Sverige.frivilligt lämnastånd att
möjligheternatveksam tillföljer jagsagdaAv det är attattovan

de nekatsåstadkommaåtervändandeprogramhjälpmed att somav
uppnåSverige. Förfrivilligt lämnari högre graduppehållstillstånd att

erbjuds betydandeutlänningenantingenfordrasresultat ettatt
åtgärdsprogramstrukturerathan erbjudsfinansiellt bidrag eller ettatt

i detoch behoventill förutsättningarnainnehåll kan anpassasvars
enskilda fallet.

uppehållstillstånd i Sverigenekatserbjuda dem harAtt mersom
skall kunna lämnade frivilligtfinansiella bidrag förbetydande att

fastställandetgäller bl.a. försvårigheter. Detlandet förenat medär av
för få avseddtillräckligt högnivån på bidragen. måsteDen attvara

bidragen fårså högeffekt, den bör samtidigt inte attvaramen
för till andra länder.utlänningar sig Sverige i ställetsöka tillatt

för underlättaHärtill kommer lämpligtbelopp är attatt ett som
återvändande fleratill exempelvis Bosnien-Hercegovina kan motsvara

efterårslöner i måste därförland. Beloppetett annat anpassas
förhållandena uppfattasi det fallet, vilket i sin kanenskilda tur som
orättvist erhåller lägre beloppoch diskriminerande dem änsomav
andra utlänningar.

reaktionerfinns uppmärksamma de negativaDet också anledning att
med förkan han återvänder deutlänningen i hemlandetmötasom om
förFarhågor sådanalokala förhållandena betydande tillgångar.

avsnitt 4.3. Liknandereaktioner har framförts bl.a. UNHCR, seav
frivilligorganisatio-farhågor framförts företrädare för svenskahar av

ner.
finnsjag det be-bakgrund det anfördaMot attmenarav ovan

nekats uppehålls-utlänningar hartydande invändningar mot att somge
frivilligt skall kunnafinansiella bidrag för detillstånd renodlade att

såväldet i stället börlämna Sverige. Jag övervägas attattmenar
möjliggöra förfrivilligorganisationerriaekonomiskt stöd tillgenom

medi samarbete IOMdessa medverka vid återvändande attatt som
följande utvecklas dessaåtgärdsprogram. I deterbjuda strukturerade

erfarenheternavill dock redan framhållaförslag Jagnärmare. attnu
bidrag tillinförda förordningen 1997:127den nyligen resoromav

för utlänningarför bosättning i landfrån Sverige vägratsannat som
värdefulltuppehållstillstånd kommerse ovan ettatt gesenare

frågor.underlag för bedömning dessaav
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4.4. 1 Samarbete med frivilligorganisationerna

Det naturligt de humanitära frivilligorganisationernaär i sinaatt
kontakter med enskilda utlänningar delvis andra bedömningargör än
vad myndigheterna Det viktigt förstå organisationernagör. är att att
inte åtskillnad mellan olika utlänningar frågagör i derassamma om

enligt utlärmingslagstiftningen myndigheterna måstestatus göra.som
Denna skillnad i förutsättningar måste läggas till grund för övervägan-
den framtida samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisa-om
tioner.

I den övergripande ambitionen så långt möjligt söka undvikaatt som
avvisnings- och utvisningsbeslut verkställs med tvång eller hotatt om

tvång finns starka skäl förbättra samverkan med de humanitäraatt
frivilligorganisationerna. Man bör därvid olikaöverväga sättatt
ekonomiskt stödja dessa organisationer. måsteDet dock organisa-vara
tionerna själva och utifrån sina intressen och förut-som var en
sättningar kan fonnera sina förslag till insatser inom området. villJag
ändå peka på några områden där det kan intresseett gemensamtvara

samverkan förstärks och förbättrat stöd.att ges
Insatser allmänt ägnade tydligare bildär desett attsom ge en av

regler och principer ligger bakom prövningen asylansökningarsom av
och hur myndigheterna arbetar borde viktig utgångspunkt.av vara en
När det gäller organisationernas del i detta borde förbättringen av
kunskaperna och insikten detta bland de sökande kunna uppnåsom om
företrädare för organisationerna fick möjligheter bistå denstörre att
enskilde under hela handläggningen utlärmingsärendet. frågorDessaav

i Utredningen instans-övervägs och processordning vidom ny
tillämpning utlärmings- och medborgarskapslagstiftningen visssamtav

utlärmingslagenöversyn NIPU.av
Jag återkommer i avsnitt till frågan5.3 frivilligorganisationernasom

medverkan i samband med Utlärmingsnämndens prövning s.k.av ny
ansökan.

sambandI med utlännings ankomst till sker prövninggränsenen en
till inresa. Ibland aktualiseras fråganrätten omedelbarmedattav om

verkställighet avvisa utlänningen till hemlandet eller till tredje land,ett
i allmänhet s.k. första asylland. Förfarandet har kritik frånmöttett
flera frivilligorganisationer, främst utifrån rättsäkerhetsperspektiv.ett
Det har också hävdats den sökande inte det stöd och denatt ges
information skulle hjälpa till bättre till sig och förståatt tasom
grunden för beslutet. Det det starka intresseär värt att notera
frivilligorganisationerna har visat för bistå i dessa situationer.att
Sålunda har Rådgivningsbyrån, Svenska Röda Korset och Sveriges
Kristna Råd lämnat förslag till hur de fåskall kunna bättre möjligheter
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aktualiseras.verkställighetomedelbarmedavvisningardånärvaraatt
regeringskansliet.inomFörslaget övervägs

förinvandrarverkStatenstidigare ansvaretSom övertarangetts
oktober 1997.med denfrån och 1utlänningsärendenförvarsfrågor i

frivilligorganisa-med fleradiskussionförttidsedanVerket har enen
ii verksamhetenkan deltaorganisationernavilkettioner sättom

positivverket harerfaritharJag attförvarslokalerna. att synen
medverkanorganisationemasoch bedömersamarbetedettautveckla att
situationeransträngdamånga gångeri dekomplementviktigtutgör ett

förvarstagande innebär.som
i formkunna skeverkställigheter skullerimligtDet är attatt anta

frånledsagareför närvarande,falli flerfrivilliga än enomavresorav
Ibland harmedkunde följafrivilligorganisation resan.t.ex. en
samarbets-systerorganisation ellerorganisationendessutom enen
första tidenstöd under denvilken kanankomstlandet,organisation i ge

skulle kunnaordningsådanOmankomsten.efter genom enman
myndigheternafrånmed eskortverkställighetertvångsvisaundvika
utgångspunkterhumanitärafrånfrämstmycketskulle vunnet,vara

SverigefråndåDels skerekonomiska.frånockså utresanrentmen
kostnaden förregeldelsvilket ärtidigare, ensompengar,sparar

eskort.myndighetenskostnaden förlägreledsagare än
konkretalämnarstatlig utredarefrågaiinte kommakanDet att en

verksamhet. Jagutfomiar sinfrivilligorganisationernahurförslag om
samverkanområden därexempelvelat någrahar dock engeovan

naturlig ochförefallerstatsmyndighetemaochorganisationernamellan
förtjänstfull.

möjlighetinvandrarverk fårStatenslämpligtframstårDet attsom
ägnadverksamhetför sådan ärfrivilligorganisationernastödja somatt

Sverigeuppehållstillstånd inekasförunderlätta attatt personer som
dettabemyndigande förkanSådan möjlighetåtervända. attges genom

verket itillförsdel de överanvändaändamål somresurseren av
dettaIverkställighetsansvaret.övertagandetsamband med av

föroch formernatillockså möjligheternasammanhang måste
emellertid intejfr avsnitt 4.4.2. Detin ärmed IOMsamarbete vägas

ställning tillutredningför denna närmaremöjligt inom taatt ramen
utformas ellerskallfrivilligorganisationerstödet tillföreslå huroch

måstefrågorBland dekunna ha.det skulleomfattningvilken som
frivilligorganisationer-olikatill destöd bör betalasärövervägas utom

stöd börellerkostnaderfrån deras faktiskautgångspunktmed omna
eller tillorganisationerolikadå antingen tillgenerellt och enges mer

Även fråganstånd.tillsådan kommersamverkansorganisation, om en
stöd tillsådantlämpligt medmöjligt ellerhuvuddet äröver tagetom

Denbörsamverkansorganisation närmare.penetrerasänannat en
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fråga både för insatserkan komma iåtervändarstödontständigheten att
i det land till vilketmottagningsstrukturför insatser iSverige ochi en

stödtyngd för generellttalar med vissåtervänderutlärmingen ett mer
kan ansökaorganisationerna sedanvilketsamverkansorgan, hostill ett
synpunkterbeaktande deMedkonkreta insatser.stöd för sina avom

förslagutredningensfortsatta beredningeni denframkommer avsom
frivilligorgani-med de humanitärainvandrarverk i samrådStatensbör

hurtill regeringenmed förslaginkommakunnasationema om en
reglerings-därefter iRegeringen tordeutformas.kanstödverksarnhet

ochnivånkunna regleraförordningeller närmarebrev genom
stöd.förformerna ett

IOMmedSamarbete4.4.2

återvändafrivilligttill dem väljerfördel stödetDet är attsomomen
Sverige så långtuppehållstillstånd isedan de nekatstill sitt hemland

innefattar ändamålsenliga insatserutformas så detmöjligtdet är att
från utlänningen kommer tillhela perioden detiunder attsettstort

i sitthaft möjlighet finna sig tillhan harSverige till dess rättaatt att
uppehållstillstånd.land där han beviljats Dethemland eller i annatett

återvändande bör,för underlätta frivilligtinnebär insatser att ettatt om
under utlänningens vistelse i landet,så erfordras, kunna härgöras

efterfrån Sverige och i vissa fall under viss tidunder ävenresan
sådan underlättas denankomsten till hemlandet. En verksamhet om

har erfarenhet verksamhet utanföri samarbete medsker organ som av
IOM.Sverige. sådantEtt ärorgan

framgår har IOM avtal återvändandeprogramSom avsnitt 4.3av om
Tyskland Schweiz. Utred-med bl.a. Belgien, Nederländerna, och

ningens kontakter företrädare för ansvariga myndigheter imed
Nederländerna och har givit vid handen erfarenheternaTyskland att
i dessa länder IOM goda.samarbetet med I synnerhet gäller detärav
Tysklands erfarenheter återvändandeprogrammet för Bosnien-av
Hercegovina. kanDet i sammanhanget exekutivkommitténnämnas att
för UNHCR har understrukit behovet angripa de hinderattav som
finns för inte i behov internationellt skydd skalläratt personer som av
kunna återvända till sina hemländer. Exekutivkommittén har därvid
uttalat UNHCR bör samarbeta med andra internationella organisa-att
tioner för underlätta för dem vill återvända kommitténatt samt attsom
stödjer utvecklingen verksamhet det slag IOM bedriverav av som
detta område.

Det sagda leder fram till bedömningen Sverige bör strävaattnu
efter inleda samarbete med IOM i syfte underlätta för dematt ett att
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uppehållstillstånd frivilligt lämna Sverige.nekats Förut-attsom
samarbete får bedömas goda.sättningarna för sådant Avtalett som

form så de tillgodose skilda.bör flexibel kanmed IOM attges en
Återvändandeha.de återvändande kanförutsättningar och behov som

biståndsinsatseromfattandeländer skulle kunna krävatill vissa t.ex.
återvänder medan andra behov kanvilket utlänningeni det land till

frågasåledes intei andra fall. Det behöveraktuella vara omvara mer
för olika återvändan-olika avtalavtal utanett grupper avsnarare om

framhållas det angelägetbör ocksåsammanhanget ärde. I att att
håll harsamarbetet. Från flerafrivilligorganisationer deltar isvenska

nå framgång i sitthar små möjlighetergällande IOMgjorts attatt
gällernationella frivilligorganisationerna. Detstöd från dearbete utan

befintliga återvändandepro-med IOM ochinte minst i arbetet göraatt
komma i fråga förkända bland dem kan programmen.somgram
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Institutet ansökan5 ny

utlänningslagensingåruppdragutredningens övervägaI att om
såuppehållstillstånd kan ändrasansökanbestämmelser attomom ny

anslutning tilli direktendast skall kunnasådan ansökan prövas atten
utlänningenverkställas ochskallutvisningsbeslutawisnings- ellerett

lösning inte kansådanverkställighet. Omtillgänglig förär ansesen
anledning, skalleller olämpligändamålsenlig är av annanvara

undvikafinns andradetutredningen vägaröverväga attattom
utvisningsbeslutavvisnings- ellerhåller sig undanutlänningar när ett

verkställas.skall

ordningGällande5.1

för förvaltnings-åberopas hardär asylskälUtlärmingsärenden en
medförafelaktigt beslut kanspeciell karaktär, dåmycketärenden ett

han riskerarliv i fara ellerenskilde utlänningensden sätts attatt
därförandra Det harbehandling elleromänsklig övergrepp.tortyrsom

lagakraftvun-upphävai speciella fall kunnanödvändigt ettattansetts
för hur dettaBestämmelseravvisning eller utvisning.beslutnet om

lång tid.utlänningslagstiftningen underfunnits iske harskall kunna
möjlighetenregleringfanns omfattandeutlänningslagårsI 1980 aven

samband medSverige iifå prövning rätten stannaattatt aven ny
Bestämmel-utvisningsbeslut.ellerawisnings-verkställigheten ettav

verkställandeför denskyldighetlångtgåendeinnebar bl.a. enserna
till Statensverkställighetsärendetöverlämnapolismyndigheten att

möjlighetfalli vissahade dessutominvandrarverk. Utlänningen att
tillärendetinte överlämnabeslutöverklaga polismyndighetens att

verkställighetsärenden därInvandrarverket iInvandrarverket. Beslut av
regeringen.tillpolitiska skäl åberopades kunde överklagasnya

innebära i detRegelverket i 1980 års utlänningslag ansågs närmaste
vilket leddeobegränsade möjligheter ärende påprövat nytt,att ett

till långa handläggningstider f.. Regelverketprop. 1988/89:86 113s.
upphävdes därför vid årinförandet den gällande utlänningslagenav nu
1989 ioch stället infördes institutet ansökan, vilket regleras avny
bestämmelsen i 2 kap. 5 b § UtlL. innebärBestämmelsen att en
utlänning kan lagakraftvtmnet beslut avvisning eller utvisningett om
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efter ansökanupphävt uppehållstillstånd. Den ansökanen ny om nya
slags extraordinärtkan rättsmedel, då prövningen skerett utanses som

det redan föreligger lagakraftvunnethinder avlägsnandebeslutatt ettav
utlänningen.mot

förarbetena tillAv bestämmelsen ansökan framgår attom ny
avsikten har varit lagakraftvunnet beslut avvisning elleratt ett om
utvisning skall upphävas endast i sällsynta undantagsfall. Bestänunel-

ansökan har visserligen ändrats sedan år 1989,sen om ut-ny men
gångspunkten har genomgående varit ansökan uppehålls-att en ny om
tillstånd skall beviljas endast genomförande verkställighetenettom av
kan medföra fara för utlänningens liv eller frihet eller detom av
någon anledning finns starka skäl verkställa beslutetmot attannan om
avvisning eller utvisning. förarbetenaI till 1989 års utlärmingslag
framhölls undanröjande det tidigare beslutet bör ske endastatt ett av

verkställighetnär avlägsnandebeslut kan leda till heltett antas ettav
oönskat resultat och obotlig skada. föredragandeDet statsrådet
framhöll det skall uteslutet avlägsna utlänningen landetatt attvara ur
prop. 1988/89:86 s.1l9.

En ansökan uppehållstillstånd in till Utlärmingsnämnden.ny om ges
Ansökan får bifallas endast den grundar sig på omständigheterom som
inte har förut i ärendet och utlänningen harprövats tillrättom
uppehållstillstånd enligt 3 kap. 4 § UtlL asyl eller detom annars
skulle strida humanitetens krav verkställa beslutetmot att om
avvisning eller utvisning. I 1994/95:179 utförligprop. ges en
redogörelse för situationer då ansökan bör beviljas humanitä-en ny av

skäl.ra
Ett lagakraftvunnet beslut awisning eller utvisning skallom

verkställas utlänningen in ansökan. bestämmel-även Avom ger en ny
i kap.8 10 § UtlL följer emellertid Utlänningsnämnden harattsen

möjlighet inhibera verkställigheten det tidigare beslutetatt av om
avvisning eller utvisning i samband med prövning ansökanav en ny

uppehållstillstånd. beslutEtt inhibition innebär verkställig-attom om
het tills vidare inte får ske. förarbetenaEnligt bör verkställigheten inte
inhiberas det vid samlad bedömning framståränannat om en som
någorlunda troligt den ansökan kommer bifallas. Detatt attnya
framhölls därvid omständigheter till stöd för ansökanatt nya om
uppehållstillstånd måste läggas fram. Utlänningen måste dessutom

skäl för dessa omständigheter inte tidigare har åberopats. Iattange
förarbetena betonas oklar eller ofullständig ansökan inte böratt en ny
medföra inhibition meddelas enbart det skälet oklarhetemaatt attav
skall kunna redas prop 1988/89:86 120.ut s.

Utlänningsnänmden har i intedag någon jourverksarnhet och saknar
således möjlighet ansökningar inhibition kommerpröva inatt om som
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stödemellertid medInvandrarverket kanexempelvis helger.under av
föreligger.särskilda skälinhibitionmeddelakap. 10 § 3 UtlL8 st om

Kritik reglergällande5.2 av

år.underifrågasattsansökan harinstitutetUtformningen senarenyav
mängdin iansökningargällti huvudsakKritiken har storatt gesnya

bifallas ochinte kanuppenbart deärenden där deti attär attäven
lagstiftarenvadöverstigervidadärigenomansökningarantalet nya
medförvilketutlänningslag,1989 årsinförandetvidförutsatte enav

gjortsocksåharUtlänningsnämnden. Detförorimlig belastning
ansökningarantalobegränsatinmöjlighetengällande ettattatt nyage

möjligttillfälletdet vidprövade ärdemoch attoavsettatt om
berördeföljd denfår tillavlägsnandebeslutet ellerverkställa att

lagakraftvunnetsig eftermindre benägenutlänningen blir rätta ettatt
effektivitetenpraktiken motarbetardärför iregelsystemetbeslut och att

verkställighetsarbetet.i
Utlänningsnämn-skrivelse frånjanuari 1996iRegeringen mottog en

ansökan.bestämmelsenändringar itillmed förslagden om ny
inkanochframhöll i skrivelsen ettNärrmden att gepersonsammaen

för nämndenskyldighetansökningar medantal attobegränsat nya
ochovanligtdet inteUtlänningsnämndenEnligt ärdem. attpröva en

och det haransökningarin mellan fem och tio nyaperson gersamma
ochfrånansökningartillförekommit 30enstaka falli enupp nya

institutetsin skrivelseUtlänningsnämnden i attmenarperson.samma
fall förekommermångadet iochansökan har rentatturartatny

intenämnden detEnligt äromedvetet.missbruk, medvetet eller
hållernödvändigtintetillfredsställande och heller att som-personen

fåskall kunnaverkställighettillmedverkarsig undan eller inte en
ansökan.föranledsprövningtill sådantillgång nyav ensomen
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överväganden5.3

För motverka utlänningar håller sig undan verkställighetatt att
skall Utlänningsnämnden kunna vilandeförklara ansökanen ny om
uppehållstillstånd, utlänningen håller sig undan eller annatom

försvårar verkställighet lagakraftvunnet avlägsnande-sätt ettav
beslut. ansökan skall innehållaEn uppgifter utlän-ny om var
ningen vistas och hur han kan nås.

Utredningens uppdrag beträffande institutet ansökan är övervägaattny
ändringar kan motverka utlänningar håller sig undan verkstäl-attsom
lighet. Behovet sådana ändringar måste bakgrund detmot attav ses av

ifrågasättaskan det rimligt de obstruerar verkställig-är attom som
heten i laga ordning tillkommet lagakraftvunnet beslut skall haettav

obegränsad möjlighet till stånd prövning rättenatt atten en ny av
framståri Sverige. Det särskilt tveksamt, beaktarstanna som om man

ianspråktagandet Utlänningsnämndens för dessa fallatt av resurser
leder till handläggningstiderna totalt och därmed ocksåökaratt sett
väntetiderna.

visserligen inte svårförståeligt utlänning, villDet är att en som
fått villi Sverige avslag sin begäran detta, intestanna men som om

riskera det lagakraftvunna belutet verkställs väljeratt utan att
framställa från försin ansökan myndigheterna okänd Dettaort.nya en
innebär emellertid inte sådant förfarande kan iatt ett accepteras ett
rättssamhälle. i stället samhällsintresse motverkaDet är ett attatt

försvårarutlänningar hålla sig undan eller på sättatt annatgenom
verkställighet lagakraftvunna beslut. fall riskerar respektenI annatav
för gällande lagstiftning urholkas, vilket i sin försvåraratt tur
genomförandet migrationspolitik.svenskav

hindrar verkställighetenSträvan motverka utlänning ettatt att en av
lagakraftvunnet beslut får emellertid inte medföra han fråntasatt

få till skäl. enligt minmöjligheten stånd prövning Det äratt en av nya
leder till denmening möjligt ändringar i reglernagöra attatt som ovan

syftetredovisade målsättningen uppnås med institutetutan att ny
bör betonas förslaget träffaansökan riskeras. Det är avsett attatt

verkställigheten lagakraftvunnetenbart den obstruerar ettsom av
åstadkom-beslut avvisning eller utvisning. När det utlänningenavom

vederbörande hahindret verkställighet har upphört, skallmotna
gällandesedvanlig möjlighet få ansökan prövad enligtatt en ny

bestämmelser.
inbör införas direkt skyldighet för denDet en som ger en ny

ansökan uppehållstillstånd lämna uppgifter han vistasattom om var
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och hur han kan nås. därför innehållaAnsökan skall aktuella uppgifter
sökandens och bostadsadress, hans telefonnummer och allapost-om

övriga uppgifter erfordras för Utlärmingsnärnnden fåskallattsom
kännedom han ñmis. Utlärmingsnämnden skall också in-om var
formeras någon dessa uppgifter förändras. Om de angivnaom av nu
uppgifterna saknas eller det handlingarna i ärendet framgår attom av
lämnade uppgifter inte korrekta, skall Utlänningsnämnden kunnaär
vilandeförklara handläggningen den ansökan.av nya

Utlänningsnämnden bör dessutom kunna besluta vilandeförkla-om
ring, det handlingarna framgår utlänningen försvårarattom av
verkställighet det lagakraftvunna avlägsnandebeslutet något annatav

hålla sig undan. Det kan exempelvis frågasätt än attgenom vara om
han inte medverkar till passhandling eller andra nödvändigaatt att

resehandlingar kan erhållas eller till hans identitet och nationalitetatt
med säkerhet kan fastställas.

Utlänningsnämnden skall kunna besluta vilandeförklaring närom
verkställigheten det lagakraftvunna beslutet omöjligär attav genom-
föra redan på grund utlänningens agerande. verkställighetAttegetav
hindras andra omständigheter, utlärmingenäven vägrast.ex. attav av
inpassering i hemlandet, bör föranledainte Utlärmingsnämndenatt
avstår från besluta vilandeförklaring.att om

Ett beslut vilandeförklaring ansökan innebär attom av en ny
prövningen ansökan skjuts Det vilandeförklarade ärendet utgörav upp.
dessutom hinder för ytterligare ansökningar och för prövningnya av
ansökningar inhibition kommer in efter beslutet vilande-om som om
förklaring. bör understrykasDet beslut vilandeförklaringatt ett om
enbart beslut rörande handläggningen den ansökan.är Detett av nya
medför således inte verkställigheten det lagakraftvunnaatt av
avlägsnandebeslutet inhiberas.

.Invandrarverket skall dröjsmål underrättas ansökannärutan en ny
har vilandeförklaras. utgår från såJag underrättelsen registreras,att

verket direkt kan det finns vilandeförklarad ansökan.att attse en
Har utlänningen påträffats eller sitt agerande undanröjtegetgenom

grunden för beslutet vilandeförklaring, skall Invandrarverketom
omedelbart underrätta Utlänningsnämnden, då har upphävaattsom
vilandeförklaringen fortsättaoch handläggningen. övriga fall skallI
Utlänningsnänmden avskriva det vilandeförklarade ärendet detnär
lagakraftvunna beslutet avvisning eller utvisning upphör gällaattom
enligt bestämmelsen preskription i 8 kap. 15 § UtlL.om

En särskild fråga gäller det bör införas någon bestämmelseom som
hindrar verkställighet det lagakraftvunna avlägsnandebeslutetatt av
genomförs innan Utlänningsnämnden haft tillfälle behandlaatt en
vilandeförklarad ansökan med yrkande inhibition. kanDetny om
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framstå naturligt verkställighet inte skall kunna ske innanattsom
Utlänningsnänmden hävt vilandeförklaringen fått möjlighetoch att

inhibitionsfrågan. jämförelse måste emellertid mellanEnpröva göras
den sökandes situation vilandeförklarad ansökanvid ochen ny
situationen för den något obstruera verkställig-sättutan attsom
heten in ansökan med yrkande inhibition.ger en ny om

Som tidigare angivits hindrar inte ansökan verkställighet annaten ny
Utlänningsnämnden meddelar inhibition. skulle därförän Detom vara

mindre lämpligt införa förbud verkställa lagakraft-att ett mot att ett
avlägsnandebeslut beträffande fåttden sin ansökanvunnet som nya

vilandeförklarad. sådant förbudEtt skulle innebära exempelvis denatt
påträffas efter ha sig har möjligheter tillsgömt störreatt attsom

vidare undgå verkställighet den inte har motarbetat verkställig-än som
heten. sådan ordning effektivitetenEn skulle motverka i verkställig-
hetsarbetet och dessutom direkt Något verkställighetsför-orättvis.vara
bud i avvaktan på vilandeförklarad ansökan till prövningatt tasen upp
bör därför införas.inte

kan anmärkasDet också Utlärmingsnämnden ofta kommer haatt att
tagit ställning till yrkande inhibition innan det står klartett attom
ansökan skall vilandeförklaras. Av vikt dock denän större är
möjlighet Invandrarverket har inhibera verkställigheten detattsom om
föreligger verkställighetshinder. Jag vill i detta sammanhang erinra om
förarbetena till de nuvarande reglerna. 1988/89:86 120I s.prop.
understryks det viktigt den verkställande polismyndighetenäratt att

lyhörd för vad kan och kanansökanär antassom vara en ny som
innebära begäran verkställigheten skall avbrytas. Enatten om
motsvarande lyhördhet måste finnas dethos Invandrarverket, iom
samband med verkställigheten framkommer uppgifter påtyder attsom
utlänningen lämnat in ansökan med begäran inhibition,en ny om

vilandeförklarats. självfallet ocksåvilken kan ha Det åligger Invand-
rarverket uppmärksamma de hinder verkställighet kanatt mot som
föreligga. möjlighet har i fall inhibera verkställig-Den verket dessaatt

såledesheten betrakta skyldighet.är att som en
Slutligen vill jag frivilligor-peka på möjligheten de humanitäraatt

ganisationerna jfr avsnitt får aktiv roll i ärenden. En4.4.1 dessaen
tänkbar lösning skulle kunna frivilligorganisationerna får rättattvara

ärenden, de bedömmer sådana ansökan böriatt attsom vara en ny
bifallas, vilandeförklaringen utlänningenbegära hävs ävenatt om
alltjänmt undandrar sig finns emellertid fleraverkställighet. Det
invändingar sådan ordning. Till början torde det krävasmot atten en
det finns samverkande för de olika frivilligorganisationema.ett organ
Även sådant skulle bildas framstår också olämpligtdetett attom som
föra ytterligare komponent den undantagssituationin ien som ny
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självfallet heller någonallt avsedd för. finns inteansökan Detärtrots
genomföraskulle bli lättaregaranti för verkställighetatt atten om

Sett detden prövningen skulle resultera i avslag.även ett urnya
framstårutgångspunktverkställighetsperspektiv utredningensärsom

lämplig. kan också anmärkaslösningen därför mindre Det attsom
frågan frivilligorga-fristående fråndenna fråga inte kan bedömas om

frågainflytande i asylprocessen. Dennanisationernas allmänna
processordning vidinstans- ochi Utredningenbehandlas om ny

medborgarskapslagstiftningen vissochtillämpning utlärmings- samtav
denna utredning belyst ochutlänningslagen NIPU. Innanöversyn av

tämligeninte behandlas i detanalyserat frågan bör den närmare
frågabegränsade sammanhang det här ärsom om.

väsentlig rollkunna spelaFrivilligorganisationerna bör i stället en
tillhandahålla stödfå möjligheti det föreslagna systemet att attgenom

vilandeförklarade ansökningarutlärmingar, haroch rådgivning som
Invandrarverket bör regelmässigtverkställighet blivit aktuell.och där

kontaktautlärmingen i dessa fall får möjlighettillkunna attatt ense
Invandrarverketbör anförtrosfrivilligorganisation. Det att ta upp

iformer för samarbetefrivilligorganisationernadiskussioner med om
samarbete redanframhållas liknandeberört avseende. Det kan attnu
vid direktavvis-förvarssituationer ochhar etablerats i även prövats

ningar.
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6 Kriminalvårdens transporttjänst

Enligt direktiven skall utredningen belysa förutsättningarna för att
flytta verksamhetenöver med utrikestransporter från Kriminalvårdens
transporttjänst till Invandrarverket föreslå hur samverkan mellansamt
inrikes- och utrikestransporter i så fall skall organiseras.

6.1 Gällande ordning

Den januari1 1994 omorganiserades kriminalvårdens transportverk-
samhet. En myndighet, Kriminalvårdens transporttjänst, bildadesny
med för planera och utföra längre inrikestransporterattansvar -
företrädesvis förflyttningar mellan kriminalvårdsmyndigheter samt-
utrikestransporter. Enligt förordningen 1990:1018 med instruktion
för Krirninalvårdsverket Kriminalvårdsstyrelsenär chefsmyndighet för
Transporttjänsten.

Transporttjänstens verksamhet regleras föreskrifter i Kriminal-av
vårdsverkets författningssamling KVVFS 1995:1. föreskrifternaAv
framgår bl.a. Transporttjänsten uppdrag skall planera och utföraatt
vissa angivna inrikestransporternärmare i samband med de rättsvår-
dande myndigheternas verksamhet. Av inrikestransporterna cirkaavser
65 häktade eller fángelsedömda I övrigt märksprocent personer.

bl.a. gripna eller anhållna, Omhändertagnatransporter enligt deav
socialrättsliga vårdlagarna, förvarstagna utlänningar inrikestrans-samt

i samband med avvisning eller utvisning.porter
Beträffande Transporttjänstens utrikestransporter i Kriminal-anges

vårdsverkets författningssamling endast polismyndigheten enligtatt
utlänningslagen verkställande myndighetär vid beslut avvisningom
eller utvisning Kriminalvårdsstyrelsen verkställandesamt att är
myndighet enligt nordiska verkställighetslagen 1963: 193, intematio-
nella verkställighetslagen 1972:260 och utlänmingslagstiftningen. I
författningssamlingen vidare Kriminalvårdsstyrelsen efterattanges
beslut i sådant ärende kan beställa hos Transporttjänsten ochtransport
besluta formerna för genomförande.transportensom
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Volymer och kostnader

Under år 1996 transporterades 34 993 inrikes Transport-personer av
tjänsten. årSamma utförde Transporttjänsten utrikestransporter av
4 171 Antalet utrikestransporter under år cirka1996 50personer. var

lägre under budgetåret 1994/95.änprocent
För närvarande 164 årsarbetskrafter sysselsatta med planeringenär

genomförandet inrikestransporter,och medan årsarbetskrafter59av
engagerade för utrikestransporter. Under år 1996 uppgick den totalaär

kostnaden för inrikestransporter till 78 miljoner kronor,nämnare
kostnaderna förmedan utrikestransporter uppgick till drygt 102

miljoner kronor. I sammanhanget kan den genomsnittliganämnas att
kostnaden för utrikes uppgick till kr24 541att transportera en person
under år 1996.

Något utrikestransporternärmare om

Av det sagda framgår Transporttjänsten på uppdragattovan av
polismyndigheterna ombesörjer utrikestransporter personer somav
skall avvisas eller utvisas från Sverige. Transporttjän-Det innebär att

utför alla praktiska åtgärder till förberedandesten transporten, somav
planering färdsättoch bokning biljetter och hotell.resväg samtav av
Transporttjänsten får överlåta vissa uppgifter på resebyrå, meden
vilken Kriminalvårdsstyrelsen träffat avtal resebyråtjänster.om
Transporttjänsten skall vidare underrätta Interpolsektionen vid
Rikspolisstyrelsen Interpol ombesörjer däreftertransporten.om
kontakterna med utländska myndigheter.

Polismyndigheten utlänningen skall eskorteras underavgör om
och i så fall polis ellereskorten skall utgörastransporten om av av

personal från Transporttjänsten. Enligt Kriminalvårdsverkets författ-
ningssamling kan Transporttjänsten, efter samråd med polismyndig-
heten i visst ärende, begära polis skall medverka underett att

Om skall företas från Transporttjäns-personaltransporten. utanresan
eskort, beställer polismyndigheten endast fárdbiljetter ochten som

hotellövernattningar hos Transporttjänsten. Skall Transporttjänstens
personal medverka i eskorten, polismyndigheten Transporttjänstenger
i uppdrag genomföraatt transporten.
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Verkställighetsutredningens6.2 överväganden och

förslag

Verkställighetsutredningen konstaterade Transporttjänstenatt svarar
för kriminalvårdens behov såväl inom landet utomlands.av resor som
Enligt Verkställighetsutredningen awisnings- utvisningsre-ochutgör

liten del Transporttjänstens verksamhet. Utredningen fram-sor en av
höll därvid verksamheten, såvitt gick bedöma, fungerar välatt att
SOU 1995:55 95.s.

Verkställighetsutredningen ansåg renodling föratt ansvareten av
verkställighetsarbetet skulle kunna tala för också Transporttj änstensatt
verksamhet beträffande avvisade och utvisade skall överföras till den
myndighet har för asylprocessen i övrigt. Utredningenansvaretsom
påpekade därvid sådant förslag förutsätter det inte leder tillatt ett att

Invandrarverket och Kriminalvårdsverket bygger parallellaatt upp
kompetenser för i princip likartad verksamhet. Verkställighetsutred-
ningen farm Transporttjänsten organiserat sitt arbete såatt att
verksamheten med inrikesresor skild från den verksamhetär som
omfattar för avvisade och utvisade. Enligt utredningen skulleavresor

överföring för utrikestransporterna därför inte leda tillansvareten av
effektivitetsförluster i Transporttjänstens huvudsakliga verksamhet och
inte heller till kostsam och dubbel kompetens inom fleraatt en
myndigheter skulle byggas upp.

och med hänvisning till värdet samlaMot denna bakgrund attav
föresloghos myndighetför hanteringen asylärendenansvaret enav

skall denVerkställighetsutredningen invandrarverkStatens övertaatt
landetdel Kriminalvårdens transporttjänst rör uttransporter ursomav

avvisade och utvisade.av

överväganden6.3

frånVerksamheten med inte flyttasutrikestransporter bör över
Kriminalvårdens invandrarverk.transporttjänst till Statens

Jag delar Verkställighetsutredningens ståndpunkt det ligger ettatt
värde i samla för hanteringen endaasylärenden hosatt ansvaret av en
myndighet. På så undanröjs den risk för effektivitetsförlustsätt som
uppkommer två olika myndigheternär skall samordna sina ansträng-
ningar för åstadkomma resultat. Denna utgångspunkt förtalaratt att
verksamheten med utrikestransporter avvisade eller utvisadeav
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utlänningar bör föras till Invandrarverket. så bör ske talarFöröver att
dessutom det principiella ifrågasättasskäl kanatt transporternaav om

utförasbör kriminalvårdens felaktigttjänstemän. Det kan ettav ge
intryck den kriminell.avvisade eller utvisade utlänningen ärattav

Skälen för flytta med utrikestransporter tillverksamhetenöveratt
Invandrarverket skall emellertid de invändningar finnsvägas mot som

sådan förändring. Till början vill jag slå fast jag delarmot atten en
arbeteVerkställighetsutredningens uppfattning Transporttjänstensatt

fungerar väl. så fallet har varitmed utrikestransporter Att är ett
genomgående intryck under mina kontakter med företrädare för

och andra verksamma i handlägg-Transporttjänsten ärorgan som
verksamhetenningen utlänningsärenden. Den relativt nystartade gerav

intryck både välskött och kostnadseffektiv. Detta bör bildaattav vara
för fortsatta bedömningen.utgångspunkt den

finns flera skäl talar Transporttjânstens nuvarandeDet mot attsom
myndighetansvarsområde bör splittras på olika händer. Oavsett vilken

för fordras har visstransportverksamheten, denattansvarar ensom
ändamålsenligt.för den skall kunna bedrivas effektivt ochvolym att

finns därför skäl samlaövergripande samhällsperspektiv detUr attett
ifråga-för verksamheten i hand. Transportverksamhetansvaret aven

fordrar transporttelcniska kunskaper, vilkavarande slag dessutom
polismyndigheterna eller Invandrarverket för närvarandevarken

besitter i erforderlig utsträckning.
kunnaTill det sagda skall läggas behovet relativt snabbtattnu av

Antalettransportorganisationens storlek till rådande behov.anpassa
beroende denutrikestransporter utförs under år direktärett avsom

situation råder. Antalet har också varieratmigrationspolitiska som
den januarikraftigt under år. Transporttjänsten inrättades 1senare

och under de första verksamhetsåren uppgick antalet1994 tre transpor-
terade till 15 868, 5 520 respektive 4 171. De storapersoner
variationerna i verksamhetens omfattning transportorganisatio-gör att

måste kunna till den ärendemängd föreligger. Ensomnen anpassas
exempelvis asylsökande leder i sin förlängningkraftig inströmning av

expandera.till transportorganisationen relativt snabbt måste kunnaatt
Eftersom organisation i sådan situation ocksåInvandrarverkts ären

fördel ligger utanföransträngd det transportorganisationenär atten
ansträngd situationInvandrarverket. Det sannolikt lättare iär att en

förstärka transportorganisation inte tillhör redan ansträngtetten som
transportorganisa-Invandrarverk. På det lättare låtasätt är attsamma

antalet asylsökande och därmed ärendemängdentionen krympa när
minskar.

Slutligen bör framhållas Transporttjänsten uteslutande äratt
bemannad med personal har förflutet vårdare inomettsom som
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kriminalvården. Det innebär de har såväl utbildning erfarenhetatt som
arbeta med människor i tvångssituationer. färdigheterDessaatt ärav

ofta värdefulla i arbetet med genomföra människoratt transporter av
skall avvisas eller utvisas från Sverige. I anslutning till vadsom som
i föregående stycke bör också framhållassägs Transporttjänsten haratt

möjligheter rekrytera personal med lämplig bakgrund frånatt
kriminalvårdens övriga verksamhet.

Det anförda enligt min mening, tillräckligautgör, skäl för attnu
inte flytta verksamheten med utrikestransporteröver till Statens
invandrarverk.

För utrikestransporterna avvisade och utvisade i framtidenatt av
skall fungera bästa det angeläget Kriminalvârdsstyrelsensätt är att
och Statens invandrarverk utvecklar ändamålsenliga former för
samarbete. Det gäller inte minst på grund Kriminalvårdsstyrel-attav

lyder under Justitiedepartementet medan Statens invandrarverksen
tillhör Utrikesdepartementets ansvarsområde, Att närmare överväga
hur samarbetet bör utformas ligger dock inte inom förramen
utredningens uppdrag.
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7 Inre utlänningskontroll

Inledning1

utredningensI uppdrag ingår undersöka förutsättningarna föratt att
utveckla fortsatt effektiva, humana och värdiga metoder för kontroll

utlänningar vistas i landet. I direktiven därvid iav som anges
huvudsak följande.

Sveriges deltagande i Schengensamarbetet skapar delvisen ny
situation. De problem kan uppkomma torde dock intesom vara

de kan och bör hanterasän inom förnatur attav annan ramen
vad kan sedvanlig polisiärutgöra verksamhet.som anses
Utredningen skall belysa vilka förändringar nuvarande metoderav
eller metoder kan behövas för kunskaper skall kunnaattnya som
hämtas in och för erforderlig kontroll skall kunna ske. Därvidatt
skall uppmärksammmas hur den inre utlänningskontrollen bör
utformas i anslutning till gränsövergångar andra ländermot som
deltar i Schengensamarbetet. Det angeläget metoderna inteär att
kränker enskildas berättigade anspråk på integritet. Utredningen
skall belysa också sådana aspekter olika tänkbara metoder.
Dessa skall uppfylla högt ställda krav på rättssäkerhet. Den inre
utlänningskontrollen knuten till polisens verksamhet.är nära
Utredaren skall emellertid utifrån sina överväganden i övrigt,
såväl i fråga för verkställigheten awisnings- ochansvaretom av
utvisningsbeslut i fråga metoderna för den inre utlän-som om
ningskontrollen, någon förändringäven överväga bör ske iom
fördelningen mellan polismyndigheterna och Invandrarverket av

för den inre utlänningskontrollen. Med hänsyn till denansvaret
inre utlänningskontrollens i delar samband med polisiärnärastora
verksamhet bör utgångspunkten i huvudsak ävenatt ansvaretvara
i framtiden ligger på polismyndigheterna. ./

W

7.2 Gällande ordning

Kontroll utlänningars in i och vistas här i landeträtt kanatt attav resa
ske antingen vid i samband med utlänningengränsen in iatt reser
Sverige eller inne i landet efter inpasseringen. Kontroll sistnämndaav
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syftar dels till övervakautlänningskontroll. Denbenämns inreslag att
i landet erforderligauppehåller sig härutlänningar inte utanatt

utlänningar skall lämna landeteftertillstånd, dels till sökaatt som
polismyndigheternautvisning.avvisning eller Detbeslut ärenligt om

kontroll.för dennahuvudansvaretharsom
bestämmelseni huvudsakutlänningskontrollen reglerasinreDen av

Sverige får underkastasutlänning vistas iUtlL. En6 §i 5 kap. som
finns anledningunder förutsättning detkontrollåtgärdervissa antaatt

landet eller detuppehålla sig här isaknarhan rätt attatt annarsom
till kontroll.särskild anledningfinns

fall skyldig på begärani angivnaUtlänningen är att av ennu
visar hanhandlingförete sitt eller någonpolisman attsomannanpass

utlänning in iuppehålla sig i Sverige. Atthar rätt att reseren som
bestämmelsen i l kap.skall ha framgårvistas i Sverigeeller avpass

innebärvisa sittSkyldigheten för utlänningenUtlF.2 § att pass
på sig under vistelsenbärainte hanemellertid är att passetatt tvungen

sitt medinte harl988/89:86 172. DenSverigei prop. passsoms.
polismyndigheteninställa sig hosfår i ställetsig att senareuppmanas

passet.,Övriga handlingarvisaInvandrarverket föreller att somupp
arbetstillståndexempelvis visering,skyldig företeutlänningen ärär att

identitetshandlingarandraoch än pass.
skyldig påutlänning dessutomUtlLEnligt kap. 6 §5 är atten
polismyndig-invandrarverk eller hosinställa sig hos Statenskallelse

hani Sverige. Omsin vistelselämna uppgifteroch därvidheten om
till hansdet med hänsynkallelse, ellerinställer sig efterinte om
han inteanledning kanellerförhållandenpersonliga attantasannanav

föregåendepolisfår hämtaskallelse, hanskulle följa utanaven
före-hämtningbestämmelsenmotivenkallelse. I sägs utanatt om

då kallelsetillämpning på situationersjälvfallet hargående kallelse en
undan.håller sig Iföljd utlänningenfå tillkantvärtom attantas

skallföregående kallelseunderstryks hämtningförarbetena att utan
endastslentrianmässigtdet inte får skerestriktivt ochtillämpas utanatt

66.1981/822146bedöms behövligt prop.detnär s.
kvarskyldigföljer utlärming§ UtlLAv 6 kap. 1 är att stannaatt en

enligtkallelse eller hämtningsamband medutredning iför ovan.
kvar.får han hållasskyldighet,fullgöra dennautlänningenVägrar att

och intenödvändigtkvar längreskyldigdock inte änHan är att stanna
utlänningenfrån detTiden räknastimmar.i något fall än attmer sex

längreefter hämtning. Etttill myndigheteneller fördes ininställde sig
skall iutlänningenefter beslutkan bara skekvarhållande tasattom

enligt ifrågavaran-skall kvarutlänningenBeslutförvar. stannaattom
går intebeslutetenskild polisman ochfattasbestämmelse kande av en

överklaga.att
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finnsendast detfår vidtaskontrollåtgärdemaangivnaDe omnu
i landetuppehålla sig härsaknarutlänningenanledning rätt attattanta

anledningfinnsanledning till kontroll. Detdet finns särskildeller om
allmänbegränsning. Somuppehålla sig vid dennanågot närmareatt

utlänningslagstift-vid tillämpningenutgångspunkt gäller dessutom av
vadfår begränsas ärutlänningars frihet inteningen änatt sommer

be-inledandefall. stadgas i deni varje enskilt Dettanödvändigt
utövandetföroch gäller självfalleti kap. § UtlLstärmnelsen 1 l även

utlänningskontrollen.den inreav
utlänningsutlänningslag uttalastill gällandeförarbetenaI att ennu

hanmisstänkaibland kan anledningelleruppträdande umgänge attge
kontrollåtgärdersådana fall fårvistas här i landet. Iharinte rätt att

har i1988/89:86 172 f.. JOföretasenligt kap. 6 § UtlL prop.5 s.
och 1377-1981dnr 762-1980utlänningskontrollärenden om

utseendeharförhållandetenbart detframhållit ettattatt en person
hejdaanledningtillräckligutländskt inte kanuppfattas attgesomsom

utlänningskontroll. Rikspolissty-Iinledavederbörande på ochgatan
får kontrollerasinteförfattningssamling stadgasrelsens att personen

beteende ellerspråk,hudfärg,därför han på grundenbart att namn,av
fordras sålundaDetFS 1986:3.utlänning RPSeljest kan antas vara

utlänningenanledningomständighetsärskildnågon attantaatt ger
vistassaknar rätt att 1 verige.

förklaring tillingentill 1989 utlänningslagpropositionen årsI ges
fårkontroll§ UtlLmed stadgandet i kap. 65vad attomavsessom

denkontroll. Ianledning tillsärskildfinnsdetske om annars
emellertidsadeslagstiftningsarbetetgrund förlåg tillutredning som

därförföreliggakontroll kanföretaanledning attt.ex.allmänt enatt
månvilkenidock osäkerttillfälle. Detvid ärkontroll görsallmän ett
inteåterkomUttalandetrekvisit.ifrågavarandeuttalandedetta avser

lagstiftningsarbetet.fortsattaunder det
olikabl.a.initierasutlänningskontrolleninremed denArbetet av

Sverigevistelse isinunderutlärmingarrörandeanmälningar som
i 6 kap.bestämmelsernamyndigheter. Avolikakontakt medikommer

arbetsförmedlingskontor,skattemyndighet,UtlF följeroch 2 §§l att
vidpolismyndighetenunderrättaskallskolstyrelsesocialnämnd och
hanvisarellerharinteutlänning attmedförsta kontaktenden somen
frånundantageninteoch ärSverigeuppehållstillstånd ihar sökt som

innehållaskallUnderrättelsentillstånd.skyldigheten ha sådant upp-att
bostads-ochmedborgarskapfödelsedatum,gift utlänningens namn,om

under-erhållithaskall efterPolismyndighetenadress här i landet. att
elleruppehållstillståndansökertill utlänningenrättelsen att omse

underrättelsenåtgärdervidta de andraarbetstillstånd eller gersom
denmöjliggörabestämmelserAvsikten med dessaanledning till. är att
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inre utlänningskontrollen förordningsmotivRegeringens 1989:3 s.
43.

anmälningar frånFörutom myndigheter angivet slag fårav nu
polismyndigheterna inte sällan tips och uppgifter från allmänheten,
såväl från namngivna från utlänningarattpersoner som anonyma, om
vistas eller arbetar på adresseruppgivna ha erforderligautan att
tillstånd.

utlänningskontroll bedrivs också i samband med andra åtgärderInre
ingår i polisens verksamhet. utlänningarAtt vistas i Sverigesom som

kontrollerashar erforderliga tillstånd ibland i samband med exempel-
vis kontroller arbetsplatser, näringsställen och klubblokaler, vidav
trañkkontroller vid polisingripandensedvanliga olika slag.samt av

beträffandeEn de grannlaga frågorna inre utlännings-mestav
kontroll i vilken mån polisen får undersöka bostäder och andra hus,är

eller slutna förvaringsställen. regeringsformens kap. tillför-I 2rum
säkras varje medborgare det allmänna vissa grundläggandegentemot
fri- och rättigheter. Med uttrycket det allmänna i regerings-avses
formen bl.a. myndigheter exempelvis polismyndigheter prop.som
1975/762209 f..86, 140 Enligt RF 2 kap. 6 § sålunda varjeärs.
svensk medborgare det allmänna skyddad bl.a.gentemot mot
husrannsakan intrång.och liknande Enligt RF 2 kap. 22 § utlän-är
ningar i detta likställda medborgare,hänseende med svenska annatom
inte följer särskilda föreskrifter i lag.av

Skyddet bl.a. husrannsakan och liknande intrång inte absolutärmot
kan kap. första stycket begränsasenligt RF 2 12 §utan genom

bestämmelse i lag. Enligt lagrum kan, efter bemyndigande isamma
lag, skyddet begränsas författning i vissa särskiltäven genom annan
angivna fall. Begränsning får dock, enligt RF 2 kap. 12 § andra

för ändamål godtagbart istycket, endast tillgodosegöras äratt ettsom
får gå vaddemokratiskt samhälle och begränsningen aldrig utöver som

ändamål föranlett den.nödvändigt med hänsyn till detär som
husrannsakan i andra syftenPolL finns bestämmelserI 20 § änom

söka efter "med laga stöd skallutreda brott. Föratt att en person som
sig tillträde till den eftersöktesomhändertas får polisman beredaen

ställe tillhör eller disponeraseller till hus, ellerbostad annat rum som
för allmän-gäller lokaler tillgängligahonom. Detsamma ärsomav

undersökningendet finns synnerliga skälheten. Om att anta att
det avsedda resultatet, får den ske hoskommer även änatt annange

förutsättningenförarbetena till polislagen betonasden eftersökte. I att
skall få företas det bestämdför husrannsakan bör ärattatt vara en

efter bestämmelsen således intepolisen söker och att gerperson som
lokalerbereder sig tillträde till bostäder eller andraför polisenstöd att

1983/84:leta efter efterlysta prop. l llför allmäntatt personermera
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synnerliga skäl för företa husrann-och 129. Kravet127 atts. s.
det skalleftersökte innebärasakan hos denän attannan anses

fogomständighet påtagligt visar medföreligga faktisk att manen som
förvänta eftersökte finns hos den där husrannsakankan sig denatt

Justitiekanslern har i beslut uttalatföretas JO 1996/97 175. attetts.
släppteller har ochinte utlänningen öppnatpersonen annanens om
någonlokalen det tillåtetpolismän i bostaden ellerin göraär att

kan finnas därkontroll andraundersökning eller av personer som
med dnr 1929-80-21.JK:s beslut 1982-03-05

fattas polismyndig-enligt 20 § PolLBeslut husrannsakan avom
dock hus-fara dröjsmål, får polismanFöreligger iheten. göraen

Husrannsakanföregående beslut myndigheten.rannsakan även utan av
klockansärskilda skäl vidtas mellanslag får inteangivet utanav nu

21.00 och 6.00.
i sambandi 20 PolL tillämpligBestämmelsen husrannsakan § ärom
söka efterfår ske förutlänningskontroll. Husrannsakaninre attmen

innebärstöd skall omhändertas". Detmed lagaviss utlänning somen
vissmisstanke detklar och konkretdet skall finnas attatt enen

utlänningslagen.skall i förvar enligtfinns utlänning,plats tassomen
tillsig tillträdePolL får polisman beredaMed stöd 20 § enenav

föremålockså för söka efternågot ställebostad eller ettannat att som
omhänderta. Deteller författning skallpolisen med stöd lagav annan

kap. 3 §bestämmelsen i 5anledning uppmärksammafinns därvid att
ellerfår utlänningspolisen omhändertaUtlL, enligt vilken passen

ansökansamband medidentitetshandling antingen i en omannan
Husrannsakanverkställighet.eller i samband meduppehållstillstånd en
husrannsakan,vid personelllikhet med vad gälleremellertid, ifår som

handling. allmäntbestämd Attendast för efterföretas sökaatt meren
utlännings-intresse ihandlingarutlänning efterhos söka ärsom aven

sig med denPolisen får därvid nöjalagstridigt.ärendet skulle vara
ifrågor sin vistelsepåharskyldighet, utlärmingen att omsvarasom

Sverige.
den delanvisningar hurföreskrifter ochsaknasDet närmare avom

praktiskt skallbedrivs på fältetutlänningskontrollenden inre som
vägledning i defår därför sökaenskilde polismannentill. Den

tillkommerför polisens arbete ochfinnsallmänna principer somsom
polisman harskallEnligt 8 § PolLuttryck i bl.a. polislagen. somen

vad föreskrivsiakttagandetjänsteuppgift underverkställaatt somaven
försvarligt medingripa påeller författning äri lag sättett somannan

Måste tvångomständigheter.övrigaåtgärdens syfte ochhänsyn till
utsträckningdenendast i den form ochskall det sketillgripas som

uppnås.resultatet skalldet avseddabehövs för att
sambandfunktionelladetfinns anledning erinraAvslutningsvis om
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ñmis mellan bestämmelsen i kap. 6 § UtlL och reglerna för så5som
kallad polisiering i § PolL, vilken reglerar frågan omhän-14 om
dertagande för identifiering okänd enligt följande. Omav en person

okänd anträffas polisman och det finns särskilden person av en
efterlyst medanledning han efterspanad eller och stödäranta att av

får omhändertas förlag skall berövas friheten vid anträffandet, han
sin identitet elleridentifiering, han lämna uppgiftvägrar om omom

uppgift oriktig.det finns anledning hans dennasärskild ärattanta om
svenska medborgare ochinte någon skillnad mellanBestämmelsen gör

utlärmingar.

7.3 Schengen

och innebördBakgrund

Schengen-för bakgrunden och innebördenEn utförlig redogörelse av
anslutning tilli departementspromemorian Sverigessamarbetet lämnas

följande1997:38. korthet bör dockSchengensarnarbetet Ds I nämnas
för framtidatill betydelsen Schengensamarbetet denbelysning av av

svenska utlänningskontrollen.
med den friaför tillsammansfria rörlighetenDen är,personer

grundstenama ioch kapital,rörligheten för tjänstervaror, en av
Europeiska unionen.för inre marknaden inom denregelverket den

frittför medborgare i EU-ländernainnebär rättighetDen att resaen
där bo och leva,in uppehålla sig i medlemstat,och taatten annan

verksamhet, studera och behandlasanställning, starta sammaegen
medborgare.landetssätt som egna

föreför den fria rörlighetenundanröja alla hinderMålet attvar
såvittinte kunnat uppnåsutgången år detta mål har1992, ännuav men

vid mellanOrsaken till personkontrollengäller gränsernaattpersoner.
de ändringar iavskaffats i enlighet medinte harEU-statema ännu

Europeiska enhetsakten år 1986Romfördraget gjordes densom genom
frågan inte EU-råder oenighet i bl.a.det ärär att personer somom

territorium sedan desig fritt inom EU:smedborgare skall kunna röra
samarbeteDärtill kommer detväl den gränsen. attpasserat yttre som

kompensatoriskarättsliga och polisiära området s.k.bl.a. detrör -
förutsättning föråtgärder har genomförts, vilketinte ärännu atten-

EU-ländema.avvecklas vid mellankontrollerna skall kunna gränserna
för enhetligkompensatoriska åtgärderna bl.a. reglerDe enavser

i frågakontroll samarbeteEU:s gränsyttre samt omgemensammaav
personkontrollen vidbrottsbekämpning. Avsikten gränsernaär att

den s.k. gränskontroll-mellan skall reglerasEU-statema yttregenom
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förhandlats färdigt.konventionen, denna har inteännumen
förskynda förverkligandet den fria rörlighetenFör att av

särskiltträffades i staden Schengen i Luxemburg år 1985 ettpersoner
dåvarandemellanstatligt avtal mellan Frankrike, Beneluxländema och

Schengenavtalet kan provisorium iVästtyskland. väntanettses som
i kan regler för denmedlemsstaterna EUatt enas om gemensamma

fria rörligheten för Avtalet ligger vid sidan EU ochpersoner. av
innebär överenskommelse successivt avveckla personkontrol-attomen

vid mellan de avtalande och utveckla detlerna gränserna staterna att
polisiära rättsliga samarbetet mellan dem.och

År tillämpningskonvention1990 undertecknades nedan benämnden
Schengenkonventionen till Schengenavtalet. Konventionen innehåller

praktiska åtgärder för genomföra avvecklingenbestämmelser attom
vidgränskontrollema mellan Schengenstatemagränserna samtav

bestämmelser för övriga åtgärder inom samarbetet. dennaDet är
innehåller de viktigaste reglerna för Schengensam-konvention som

Schengenkonventionen började tillämpas 1995arbetet. den 26 mars
upphörde gränskontrollema mellan de sju dåoch samtidigt stater som

konventionen.hade anslutit sig till
i iVarje medlem EU har delta Schengensam-är rättstat attsom

länder i dag deltar i det aktiva samarbetet förutomarbetet. De är,som
fem grundarstaterna, Portugal och Spanien.de ursprungliga även
Österrike,Italien, Grekland, Danmark, Finland och Sverige har också

deltarundertecknat avtal anslutning till samarbetet, de ännuom men
i det praktiska, operativa samarbetet. I december 1996 under-inte

och Island särskilda samarbetsavtal, vilka dessatecknade Norge genom
samarbetet.länder knyts till

Sveriges anslutningsavtal undertecknades i december 1996 och
och beslutsfattandet. Sverige deltarinnebär vi deltar i samarbetet iatt

fullt i det praktiskt, operativa samarbetet.emellertid inteännu ut
först vidta förberedandeSverige och övriga Schengenstater måste de

praktiskt operativt.åtgärder krävs för vi skall kunna delta ochattsom
anslutningsavtalet skall ratificeras Sverige ochDet innebär bl.a. att av

informationssystem skallövriga Schengens SIS byggasstater, ut,
enlighet Schengenkonventionensgränskontrollen skall anordnas i med

förändringar skallkrav, flygplatser skall byggas och vissaom
genomföras i lagstiftningen. När detta har skett kommer Sverige att
tillfälle delta också praktiskt och operativt i Schengensarnarbetet.att
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Närmare innebörden Schengensamarbetetom av

Schengensarnarbetet syftar, tidigare har till åstadkommasagts, attsom
fri rörlighet för alla personkontroller vid de inreattpersoner genom

avskaffas. Med inre Schengenländernasgränserna gräns avses
deras flygplatser för flyg mellan ländernagränser samtgemensamma

och kustharrmar trafik till länder utanför Schengenområdet. Denutan
fria rörligheten innebär de inre får överalltgränsernaatt utanpasseras
personkontroll och den omfattar inte enbart Schengenländernas egna
medborgare gäller för alla lagligen vistas område.derasutan som
Schengenstatema har dock i undantagsfall och underrätt att en
begränsad tidsperiod genomföra nationella gränskontroller då den
allmänna ordningen eller säkerhet så kräver.statens

Schengensarnarbetet utgår från bortfallet personkontrollemaatt av
vid de inre skall kompenseras andra åtgärder. kräverDetgränserna av

medlemsländerna kontrollerar områdets Medgräns.att noggrant yttre
Schengenländemas land- och sjögränser icke-gränsyttre motavses

Schengenländer flygplatser och hamnar med trafik till ländersamt
utanför SchengenområdeLVid den skall inresekontrollgränsenyttre
ske samtliga resande enligt för Schengenländerna enhetliga regler.av
Den får i princip endast vid särskildagränsen gräns-yttre passeras
övergångar och under vissa öppettider. Avsnitten mellan gräns-
övergångama skall övervakas med rörliga enheter. Schengenstatema
förbinder sig införa påföljder otillåtet passerandeatt mot yttreav

Schengenländerna dessutom flygpassagerare,gräns. garanterar att som
kommer från tredje land för fortsätta med flyg inom Schengenom-att
rådet, skall underkastas personkontroll på ankomstflygplatsen. Sådan
kontroll skall ske också den från flyg inom Schengenom-ettav som
rådet fortsätta flyg land.skall med till tredje

Vid den skall såväl inrese- utresekontroll ske.gränsenyttre som
in i Schengenområdet skall få sina resedokumentPersoner som reser

kontrollerade för fastställa identiteten. Särskild uppmärksamhetatt
skall inredärvid hot den säkerheten och den allmännaägnas mot
ordningen. Medborgare i tredje land skall underkastas en mer

inresekontroll i Schengenstat. Kontrollmedborgareännoggrarm en -
utföras i samtligafrån Schengenområdet skallutav personer som reser

fall vad gäller land.medborgare i tredje
inFör medborgare från tredje land skall tillåtas iatt en resa

Schengenområdet ställs antal krav. Han skall inneha sådanaett
resehandlingar har fastställts godtagbara, han skall hasom som
tillräckliga i förekommande fall,medel för sitt uppehälle och,
visering. får inte risk för den allmänna ordningen,Han utgöra en

internationellasäkerhet eller någon Schengenstaternasstatens av
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skallförbindelser. En spärrlista har upprättats över personer som
inresa.vägras

utlänning in på föreskrivet i någonEn har Scheng-sättrestsom av
enligt Schengenkonventionens artikel 22, skyldigär,enstatema att

anmäla sig hos den behöriga myndigheten i det Schengenland vars
territorium beträder. skallhan Anmälan antingen i samband medgöras
inresan eller inom arbetsdagar därefter. gäller förDetsammatre en
utlänning bosatt i Schengenland och tillär ett ett annatsom som reser
Schengenland. framstårDet kan anmärkas det tveksamtatt som om
ifrågavarande bestämmelse innebär principiell skyldighet atten
föranstalta anmälningsförfarande inte bara för denettom som passerar
Schengenområdets för dengräns även gränsyttre utan som passerar en
mellan två Schengenstater. Ordalydelsen vid handennärmast attger

passerandet inre Schengengräns omfattas bestämmelsen.även av en av
fråga kan dock inte ingåDenna i utredningens uppdrag, vilketanses

enbart utlänningskontroll inne i Sverige.avser
I Schengenkonventionen finns bestämmelse s.k. hotellkon-en om

troll. Enligt artikel förbinder45 sig Schengenländerna vidtaatt
nödvändiga åtgärder den driver hotell- ellergaranterar attsom som
pensionatsrörelse till utländska personligen fyller i ochgästerattser
undertecknar registreringskort och de styrker sin identitet.att

frågagäller i utländska tillfälligt vistasDetsamma gästerom som
plats används för yrkesmässig uthymingsverksarnhet, ien som

isynnerhet den bor tält, husvagn eller båt. Med utländska gästersom
i detta sammanhang medborgare i andra Schengenländerävenavses

i andramedborgare medlemsstater i Undantag skall dockEU.samt
för makar, medföljande minderåriga medlemmar igöras samt

registerkortenDe ifyllda skall bevaras för behörigagruppresor.
myndigheter och vidarebefordras till dessa, myndigheternaom anser
det nödvändigt för kunna vidta skyddsåtgärder hot, föratt mot
straffrättsliga förfaranden eller för klargöra omständigheterna kringatt
försvunna eller trafikolyckor. Undantag från skyldigheten attpersoner
vidarebefordra skallregisterkorten nationell lag stadgargöras om
annorlunda.

Schengenländerna skall bygga långtgående samarbete iettupp
polisiära och rättsliga frågor för det praktiska vardagsarbetet. Det
innebär bl.a. utökat infonnationsutbyte för öka möjligheterna föratt
polisen ingripa brott, samverkan utlämning för brott ochatt mot om
bistånd med s.k. inbördes rättshjälp i brottmål. Schengensarnarbetet
innebär dessutom möjligheter till direkt operativt polissamarbete samt
samarbete ibekämpandet narkotika. Ett datoriserat informationssys-av

har byggtsSIS Det innehåller bl.a. uppgifter erfordrastem upp. som
efterlysaför kunna utlänningar förvar införskall iatt tassom

109



utlänningskontrollInre SOU 1997:128

uppgifter utlänningar upptagitsutvisning på spärrlista,samt om som
för de hot allmän ordning och säkerhet ellerutgöraatt ansetts mot

säkerhet eller på grund de varit föremål för vissastatens attav
åtgärder såsom avvisning eller utvisning.

Schengensamarbetet innebär vidare länderna genomföratt en
viseringspolitik där visering utfärdad till Schengen-ettgemensam en

land gäller för inresa och vistelse också i övriga Schengenländer.
Sådan får förvisering högst månaders vistelse halvårtreges per
räknat från dag för första inresa. I likhet med EU har Schengenstater-

s.k. negativlista, dvs förteckning länderöverna en gemensam en vars
medborgare skall ha visering för inresa i Schengenområdet. I
Schengensamarbetet finns dessutom förteckning över stateren vars
medborgare inte viseringspliktiga någottill Schengenlandär samt en
lista för vilkas medborgare Schengenländerna för sigöver stater var

visering erfordras.avgör om
En utlänning erhållit visering till Schengenland får sigröraettsom

fritt inom hela Schengenområdet under den tid viseringen gäller. En
utlänning från land det inte finns viseringskrav får röraett motsom
sig fritt inom Schengenområdet i högst månader periodundertre en

månader räknat från den första inresedagen. En utlänningom sex som
uppehållstillstånd utfärdathar Schengenstat får sig frittröraav en

inom hela Schengenområdet i högst månader.tre
fria rörligheten för inom inteDen Schengenområdet harpersoner

något hinder föregentligt medlemsländerna bedrivautgöraansetts att
inre utlänningskontroll. förInom Schengenreglerna med-ärramen
lemsländerna i princip fria och bedriva sin inreorganiseraatt
utlärmingskontroll de finner lämpligt. får emellertidInsatsernasom
inte koncentreras till gränsområdena på sådant de isättett att
realiteten förtäckt gränskontroll. Den inre kontrollen får medutgör en
andra ord inte utformas så i formell mening kontrollden utgöratt en

hela landet, samtidigt den i praktiken bedrivs uteslutande vidöver som
Med denna begränsning det å andra sidan knappastgränserna. möter

något hinder i anslutning till bedriva kontrollgränsernaatt av samma
slag i övriga delar landet i den omfattning erforder-som av som anses
lig.
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överväganden7.4

utgångspunkterAllmänna7.4.1

utlänningskontrollförMotiv inre

utlänningskontrollväl fungerande inrebehovetklargöraFör att av en
denna kontrollverksarn-syftet medinledningsvis någotbör sägas om

dels tillutlänningskontrollensyftar den inreTraditionellthet. att
verkar här i landetuppehåller sig ellerutlänningar inteövervaka att

skallefter utlänningardels till sökaerforderliga tillstånd, attutan som
utvisning.avvisning eller Dessaenligt beslutlandetlämna om

vilkeninre kontrollen,frarnledes gälla för denhuvudsyften bör även
svenskarealiserandet deninstrument iviktigtsåledes är ett av

utlänningslagstiftningen.
effektiv inreuppfattning behovetutredningensEnligt är enav

utlänningarberoende på denkontroll olika starkt avser somom
eller dentillfälligt, turister,besöker landet t.ex. om avsersom
syften, förtill Sverige i andrautlänningar kommer attt.ex.som

eller längre tid,för arbeta under kortaresig ellerbosätta trotsatt en
tillstånd. sistnämnda börerforderligade saknar ettatt grupp ur

fråga inreviktigaste imigrationspolitiskt perspektiv den omvara
utlänningskontroll.

gradjag beskriva i vilkenutredningsdirektiven skallEnligt
uppehållstill-i Sverige nödvändigauppehåller sigutlänningar utan

uppehåller sig här iexakt beräkna hur mångastånd. Att sommer
sig inte inommed utlänningslagstiftningen låterlandet i strid göras

intekan detför denna utredning. I sammanhanget nämnas attramen
europeis-beräkning i något desådanhar möjligt göraansetts att aven

ungefärligändåhar kontaktat.länder utredningen Förka att ge ensom
uppehållerförekommer utlänningaruppfattning vilken grad deti attav

dock följandeuppehållstillstånd kani Sverige nödvändigasig tasutan
6 000har frarnhâllits drygtutgångspunkt. Som tidigaretill var

år 1996.verkställighetsärenden vid utgångenutlänningar efterlysta i av
intemellan 329 och 8 454. DetAntalet har sedan år 1992 varierat 3 är

de efterlysta håller sig kvarorimligt betydande andelatt anta att aven
Samtidigt bör visst antal haSverige i fall under tid.i ettvart en

sinmeddela myndigheternalämnat Sverige på hand utan att omegen
mellanför olika frivilligorganisationer kanEnligt företrädareavresa.

efterlysta vid utgången år 1996000 och 3 000 del avsom varav
skulle betyda cirka 4 000ha lämnat landet på detta Detsätt. attantas

de utlänningarTill detta antal skall läggasfinns kvar i landet. som
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in i Sverige och här under längre eller kortare tidstannar utanreser en
alls till försig känna myndigheterna. Storleken på dennaatt ge grupp
omöjlig beräkna, den kan rimligen uppskattas till någotär att men

eller några tusental i genomsnitt tiden.över
Det finns uppenbart samband mellan den utlänningskontrollett yttre

sker vid Sveriges och den inre kontrollen. Utformningengränsersom
och graden effektivitet i den sistnämnda i hög grad avhängigärav
utfommingen och effektiviteten i den utlänningskontrollen. Denyttre

genomgripande redan ikontrollen förändrades på sättyttre ett
Finland ochsamband med överenskommelsen med Danmark,att

avskaffandet passkontrollen vid deNorge gemensammaom av
Överenskommelsenträdde i kraft 1958. innebär bl.a.gränserna att

passkontrollen utlänningar skall ske endast vid det nordiskaav
områdets omvärlden. Vi har därmed redan till delgränser mot stor

inavhänt möjligheten vid inresan kontrollera dem iatt som reseross
behöverSverige från nordiskt land. nordisk medborgareEnett annat

visavid sådan inresa visa sitt han måste vid behovinte upp pass, men
från nordisktpassfrihet gäller. Andra utlänningar in ettatt som reser

vidpolisen begär det, vilket skerland behöver visa sitt endast närpass
deltagandepersonkontroller. svensktbl.a. stickprovsvis anordnade Ett

vidpersonkontrollen i princip upphöri Schengensamarbetet innebär att
i Schengensamarbetet. EnSveriges till de länder deltargränser som

effektiv inresådan utveckling medför lätt insedda skäl krav på enav
utredningensutlärmingskontroll. samband framhålls också iDetta

direktiv.
Sveriges internationellaI sammanhanget kan erinras vissaattom av

utlänningskontroll.åtaganden medför krav på fungerande inreen
nordiskahar deEnligt den nordiska passkontrollöverenskommelsen

efterforska utlänningåtagit sig efter särskild framställningländerna att
SÖ föreskrivsartikel 231979:26, artikel 6. SchengenkonventionensI

någonuppfyller villkoren för vistelseutlänning inteatt avsomen
dröjsmål skall lämnaområde i principSchengenstaternas utan

enligtfrivilligt skall han,Schengenområdet. Om det inte sker
åtagandenSveriges fullgörandet dessakonventionen, utvisas. För av

fordras fungerande utlänningskontroll.inreen
inreväl fungerandesagda understryker viktenDet hittills enav

kontrollverk-mån den nuvarandeutlänningskontroll. Fråga i vilkenär
utlärmingskontrolleneffektiv. inresamheten tillräckligt Denär

uppgift minskade docktidigare relativt flitigt. Enligttillämpades
det1980-talet ochkontrollens omfattning betydligt under loppet ärav

utlänningskontrollenvitt spridd uppfattning den inre ärattnumera en
till Riks-eftersatt. Rikskriminalpolisen har i internt yttrandeett
anförtDIR-089-4764/95polisstyrelsen den 13 november 1995 att
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den inre utlänningskontrollen ordentligt eftersatt.är Det saknas
anledning ifrågasätta denna uppfattning.att

Metoder för inre utlänningskontroll

inreDen utlänningskontrollens effektivitet beror självfallet i hög grad
på vilka metoder används. Svårigheten består i finna effektivaattsom
metoder inte innebär opåkallade kränkningar den personligasom av
integriteten. I detta sammanhang finns anledning återge JO:s ut-
talanden frågan.i JO har uttalat den inre utlänningskontrollenatt som
tjänsteåtgärd betraktad kanske kan uppfattas föga frånskild andrasom

kontroll, körkortskontroll. Enligt JO dock skillnadentyper ärt.ex.av
påtaglig utlänningskontrollen innebär utpekandeatt ettgenom av

och den därför grannlaga den rutinmässigaär kör-änperson mer
kortskontrollen, alla kan det tyder miss-görasvet utan attsom
tankar bilföraren saknar körkort. Enligt JO kan den inreattom
utlänningskontrollen upplevas särskilt besvärande i vissa fall,som

invandrare, blivit svenska medborgare, gång eftert.ex. om som annan
för förfrågningar och liknande.utsätts om pass

Det bör redan understrykas intresset denvärnaatt attnu av
personliga integriteten medför betydande begränsning möjlig-en av
heterna frmra för inre utlänningskontroll.effektiva metoder Detatt nya
får, enligt uppfattning, uteslutet exempelvisutredningens attanses
införa polismyndighetenskyldighet för sjukvården underrättaatten om
patienter i Sverige i stridsöker vård medan de vistas motsom

införautlärmingslagstiftningen. får också uteslutetDet att enanses
ochalltid bära med siggenerell skyldighet för utlänningar att pass

helstbevis för polisenuppehållstillstånd, med närrätt att somom
väsentligtkontrollera reglerna måste i allthandlingarna. nuvarandeDe

lika effektivatillräckliga för övrigt minstoch de framståranses som
reglerna utredningen kontaktat. Deti de Schengenländersom som

finns dock behov och kompletteringarvissa klarlägganden samt avav
vissa förändringar bestämmelsemade förutsättningar under vilkaav
tillämpas.

Enligt direktiven inreskall uppmärksamma hur denutredningen
utlänningskontrollen bör utformas gränsövergångari anslutning till

andra länder deltar i Schengensamarbetet. kommerDessamot attsom
intressanta för polisens inre iutlärmingskontroll även ettvara

Schengenperspektiv. Av redogörelsen för Schengenkonventionen i
föregående avsnitt följer inre utlänningskontroll får iutövasatt
anslutning till Sveriges under förutsättningar pågränser samma som
alla andra platser inne i landet och i princip i den omfattning som
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dockmåstekontrollverksamhetenerforderlig. Den gränsnäraanses
den inreförutsättningarochlagstiftningunderlyda somsamma

detutgångspunktMed detta ärövrigt.iutlänningskontrollen uppsom
kontrollverk-beslutamyndigheternaverkställandetill de att om var

peka påsärskiltanledningdockfinnsDetbör attsamheten utövas.
utlänningskontrolleninredenförläggaoch behovetmöjligheten attav

personkon-Avskaffandetgränsområden.Sverigesanslutning tilli av
särskiltmån kunna kompenserasvissbör ividtrollen gränsen enav

kan iområdena. Detdeutlänningskontroll i gränsnäragod inre
fokuseratharNederländernaTyskland ochsammanhanget nänmas att
ländernasefterområdenatill deutlänningskontroll gränsnärasin

begränsningenEmellertid gäller denSchengensamarbetet. attiinträde
den isåfår bedrivasområden intedessaikontrollverksarnheten att

avsnitt 7.3.gränskontroll,förtäcktrealiteten utör seen

utlänningskontrolleninreför denAnsvaret7.4.2

i fortsätt-utlänningskontrollen bör ävenden inreförAnsvaret
Statenspolismyndigheterna. Avenhuvudsak vilainingen

kontrollåt-åtskilligautförakunnaemellertidbörinvandrarverk
gärder.

ochpolismyndigheternamellanfördelningenfrågangällerdetNär om
iutlänningskontrollen sägsinreför denInvandrarverket ansvaretav
ihuvudsaki ävenutgångspunkten bördirektiven ansvaretattatt vara

medmotiverasDettapolismyndigheterna. attliggaframtiden skall
samband meddelar hari närautlänningskontrollenden inre ettstora

direktiven,enligtemellertid,skallFråganverksamhet.polisiär
såväl i frågaövrigt,överväganden iutredningensutifrånövervägas om

utvisningsbeslutochawisnings-verkställighetenför somansvaret av
utlänningskontrollen.den inremetoderna föri fråga om

verkställighetsansvaretöverföringenbeträffandeharUtredningen av
polisiärtillförasinte skallinvandrarverkStatensföreslagit egenatt
bedrivabehörighetenochförmågansåvälgäller attDetkompetens.

behörighetenochförmåganefterspaningsarbete attpolisiärt som
medbakgrund ochdenna3.2. Motavsnitttvångsmedel,tillgripa se
medsambandutlänningskontrollen har närainretill denhänsyn ettatt

kontrollverksamhet ävendennaförbörpolisiärt arbete ansvaret
fortsattaMinapolismyndigheterna.påhuvudsak vilafrarnledes i

bedömning.dennaändrar inteöverväganden
utsträckningutnyttjas idock kunna störreinvandrarverk börStatens
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för närvarande i arbetetän med den inre utlänningskontrollen. Inom
verket finns tillgång till i sammanhanget värdefull infomiation. Det
gäller exempelvis de uppgifter finns i verkets register och isom
enskilda ärenden. Invandrarverket har också möjlighet medattnumera
hjälp ñngeravtrycksregistret kontrollera utlänning inte sökerav att en
tillstånd i olika identiteter. Genom Schengensamarbetet får Invandrar-
verket dessutom tillgång till SIS-registret i de delar bl.a.rörsom
utlänningar varit föremål för avvisning eller utvisning frånsom annat
Schengenland se artikel 101 jfr med artikel 96 i Schengenkon-
ventionen. Invandrarverket kommer dessutom få tillgång tillatt
ytterligare infomiation, utredningens förslag beträffande vissaom
myndigheters underrättelseskyldighet genomförs, avsnitt 7.4.7.se
Tillgänglig infomiation bör kunna användas såväl i Invandrarverkets

verkställighetsarbete i den inre utlänningskontrollen.eget Det börsom
uppdras Statens invandrarverk och Rikspolisstyrelsen i dettaatt
avseende utveckla ändamålsenliga samarbetsformer.

Jag vill i sammanhanget framhålla utbetalning understödatt av
enligt LMA, regelmässigt sker insättning på kontosom genom som
utlänningen sedan disponerar med hjälp sitt s.k. SIV-kort, bör skeav
vid personlig inställelse hos Invandrarverket, det finns anledningnär
misstänka vederbörande söker undandra sig verkställighet.att Detatt
finns i förevarande sammanhang dessutom skäl peka på Invandrar-att
verkets möjlighet spåra utlänningen med hjälp de hanatt göruttagav
med hjälp sitt SIV-kort.av

7.4.3 Polisens organisation m.m.

effektivEn inre utlänningskontroll förutsätter tillgång till personal
med särskilda kunskaper i utlärmingsfrågor. Utgångspunkten bör
därför arbetet med den inre utlänningskontrollenatt skallvara
organiseras centralt inom varje länspolismyndighet. För att
åstadkomma bättre effektivitet i kontrollen bör dessutomen
tillgången till avancerade tekniska hjälpmedel förbättras.

Rikskriminalpolisen bör i arbetet med inhämtaattengageras
information övergripande karaktär i frågor den inrerörav som
utlärmingskontrollen.

dagI utförs den inre utlänningskontrollen i huvudsak personalav som
avdelats särskilt för arbeta med utlänningsfrågor. Ofta bedrivsatt
arbetet vid särskilda utlärmingsrotlar eller motsvarande. Som framhålls
i avsnitt 2.4.3. kan överföring verkställighetsansvaret till Statensen av
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längreintepolismyndighetervid vissadetmedförainvandrarverk att
huvudsakligenpersonalavdela vissändamålsenligtkommer attatt vara

polisensinnebärutveckling attutlänningsärenden. Enför som
utlän-inredäribland denutlänningsfrâgor-uppgifter ikvarvarande

inverkariskerarorganisationipolisens attspridsningskontrollen ut-
ocksådärmedochutlänningsfrågorikompetenspolisensnegativt

utlännings-inreeffektivbedrivamöjligheternaförsämra att enatt
kontroll.

blirutlänningskontrolleninredenönskvärt merenDet är att
detskälinsedda ärlättverksamhet. Avpolisensdel inaturlig

specielladepolisersamtligamöjligtknappastemellertid att ge
kunskapergodakräverArbetetfordras.detaljkunskaper omsom

grund-utlänningslagstiftningen samtsvenskadendelarcentrala av
ochi EG-rättenbestämmelserrelevantakunskaperläggande omom

erfarenheterfordrasDärtillSchengenkonventionen.i avinnehållet
kontrollverksarnhet bördennaförHuvudansvaretdokument.utländska

polispersonal. Dettaavdeladsärskiltanförtrosframledesdärför även
för-påsamlaskontrollenför ettåstadkommaskan ansvaretattgenom

landet.iantal enheterhållandevis begränsat
utlännings-inredenmedarbetetbörUtgångspunkten attvara

länspolismyndighet.varjeinomcentraltorganiserasskallkontrollen
förhållandenlokalaförekomma näremellertid kunnabörAvvikelser

begränsathysererfarenhetsmässigt ettområdendet. Ipåkallar som
såsamarbeta,kunnalänspolismyndigheterflerabörutlänningarantal

frånledsregioni ort.verksamheten större enatt en
centraltorganiserasutlänningskontrollmed inreverksamhetenAtt

all inödvändigtvisinteinnebärlänspolismyndighet attvarjeinom
Arbetetendatillsamlaspersonal bör ort.deltagandeverksamheten en

idet börochförhållanden vartlokalakunskapersällanfordrar inte om
finnasutlänningarmångaerfarenhetsmässigt hyserpåfall orter som

utlänningskontroll.med inrearbetauppgiftmedpolispersonal att
inhämtakunnaviktennågotbör attsammanhanget nämnasl avom

den skall kunnautlänningskontrolleninreinformation. Förrelevant att
åtgärderpåinriktassystematisktarbeteteffektivt krävsbedrivas att

tilltillgångdet krävsFörresultat.förväntasfog kanmed gesom
iförhållandenenskildabeträffandesåvälgällerinfonnation. Det

frågoriövergripande planärenden somindividuella ett mersom
riket.här ivistelseillegalautlänningarsrör

slaginformation avsettinhämtasystematisktMöjligheterna nuavatt
utlänningskontrollmed inrearbetetförbättrasmåni visstorde om

kunskapsin-sådantemellertidlänsvis. Jag ettattorganiseras menar
ochanalyseraskaffa,möjlighetmedkompletteras attbörhämtande en

vissabl.a.karaktärövergripandeinformationbearbeta ommerav
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beträffandemönster utlänningars olovliga vistelse och verksamhet i
Sverige. Inom Rikskrirninalpolisen finns särskild enhet haren som
inriktats på inhämta och analysera informationatt bl.a. illegalom
invandring, främst i form s.k. människosmuggling. Enligtav
utredningens uppfattning bör ifrågavarande enhet kunna föransvara nu
nämnda uppgiftsinsarnlande och analysarbete med avseende på inre
utlänningskontroll.

Schengensamarbetets konsekvenser för den personkontroll i dagsom
sker vid Sveriges kommergränser försvåra för polisen skaffaatt att
den allmänna överblick resandeströmmarnaöver dagens kontroll-som
arbete Det föreslagna informationsarbetet skulle kunna bidrager. nu
till i viss mån kompensera detta bortfall.att

I sammanhanget bör också framhållas den inre utlännings-att
kontrollen kan underlättas och i framtiden beroendeävenav vara av
tekniska hjälpmedel. En omfattande förteckning ochöver andrapass
resehandlingar finns i det s.k. EDISON-registret, CD-rom baseratett
register i viss utsträckning redan används i den utlännings-som yttre
kontrollen. Ett hjälpmedel den s.k.är photophonen,annat med vilken
bilder och andra handlingar kan överföras elektroniskt förav pass
kontroll myndigheter i det påstådda utfärdarlandet.t.ex. Jag villav
understryka vikten avancerade hjälpmedel dettaatt slag ärav av
tillgängliga i möjligastörsta utsträckning för demäven arbetarsom
med inre utlänningskontroll. Möjligheterna skaffa avanceradeatt
tekniska hjälpmedel bör öka verksamheten med den inre utlän-om
ningskontrollen organiseras centralt inom varje länspolismyndighet.

7.4.4 Bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL

Utformningen bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL bör ändras, såav
det klart framgår inre utlänningskontrollatt i vissa fall fåratt

genomföras även det inte finns anledning utlänningenantaom att
saknar rätt uppehålla sig i Sverige. Så kanatt fallet närvara
polismyndigheten har kontakt med utlänningen anledningav annan

för utföraän utlärmingskontroll elleratt i samband inresanmed i
Sverige.

De i 5 kap. 6 § UtlL angivna kontrollåtgärderna får, enligt be-
stämmelsens andra stycke, vidtas endast det finns anledning antaom

utlänningen saknaratt uppehållarätt sig i Sverige eller detatt om
finns särskild anledning till kontroll. Stadgandet,annars nämiarevars

innebörd behandlas i avsnitt 7.2, infördes i och med 1989 årsatt
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kraft. Enligt avsikten erinrautlänningslag trädde i förarbetena attvar
måste finnas någon särskild anledning kontrollera vissdet attatt enom

skallför i bestämmelsen angivna kontrollåtgärdemautlänning deatt
1988/89:86 172vidtas prop. s.

inre utlänningskontrollen utförs iEn icke obetydlig del denav
inom polisen. exempelvis intesamband med verksamhet Det ärannan

utlänningskontroll genomförs i samband med trafikkontrol-ovanligt att
föreskrifter allmänna råd för ifrågavaran-ler. I Rikspolisstyrelsens och
inre utlänningskontroll kan genomföras dåde verksamhet sägs att

polisen kommer i kontakt med utlänning exempelvis ansökeren som
tillstånd, anmäler brott eller i trafikkontroll. Attettett stannasom en

genomföra utlänningskontroll i sådana sammanhang torde knappast
enskilda fallet finns anledninggrundas på det i det antaatt att
vistas i Sverige. får dessutomutlänningen saknar Deträtt att anses

stöd dessa kontroller har i det avslutande stadgandet ioklart vilket 5
kontroll får ske det finns särskildkap. 6 § UtlL, attom om annars

för-till kontroll. framhålls i avsnitt lämnas ianledning Som 7.2,
vägledning för rekvisit skallarbetena inte någon egentlig hur detta

förstås.
får utfommingangeläget ifrågavarande bestämmelseDet är att en

på effektivitets- och integritetsin-rimligt tillgodoser bådesättettsom
förutsättningarBestämmelsen bör dessutom under vilkatresset. ange

följer tveksamtkontroll får ske. det sagda detAv ärattovan om
utformning uppfyller dessa krav i frågabestämmelsens nuvarande om

harde kontroller sker i samband med polismyndighetenattsom
kontrollera hanskontakt med utlänningen anledning än attav annan

effektiv inrevistas i Sverige. Jag intresseträtt attatt menar av en
behålla den nuvarande ordningen medutlänningskontroll skälutgör att

utlänningskontroll i sambandkontroller detta slag. genomföraAttav
trañkkontroll måste in-med redan etablerad kontakt vid t.ex. en uren

känsligt hejdategritetssynpunkt betydligt mindre än attanses vara
för utlänningskontroll. Bestämmelsenvederbörande på inledagatan att

klartandra stycket bör därför ändras så den stödi 5 kap. 6 § att ger
för genomföra utlänningskontroll ifrågavarande slag.att av nu

integritetssyn-situation då det måste befogat ochEn annan anses ur
genomföra utlänningskontroll ipunkt mindre kränkande inre äratt

i Sverige. Polisen bör i anslutningsamband med utlänningens inresa
utföra selektiva, icke misstankebaserade, kontrollertill inresan kunna

innanför territorialgränsen.inom tämligen områdesnävt avgränsatett
inte utformasviktigt denna kontrollverksamhetDet är att som en

slumpmässigt ellergrånskontroll vilken kontrollen utförsförtäckt i
stickprovsvis, avsnitt 7.2.se

utlänningskontroll igenomföra inreFörutsättningarna för fåatt
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samband med polismyndigheten anledning har kontaktatt av annan
med utlänningen eller i samband med utlänningens inresa i Sverige
utvecklas i författningskommentaren. dock angelägetDetnärmare är

redan vikten kontrollmöjligheterunderstryka dessaatt attnu av
används med intrång och olägenheter för utlänningenomdöme. Det de

följer får missförhållandekontrollens genomförande inte stå isom av
till syftet med kontrollen omständigheter. följer såväloch övriga Detta

bestämmelsen i allmänna1 kap. § andra stycket UtlL den1av som av
proportionalitetsprincip fast PolL och behöver därförlagts i 8 §som

framhållasinte särskilt i bestämmelsen inre utlänningskontroll.om

7.4.5 Hotellkontroll

Schengenkonventionen ställer krav på medlemsländerna haratt
finnss.k. hotellkontroll. Det därför skäl införa detta kontroll-att

Sverigeinstrument i

fanns i utlänningslagstiftningen bestämmelse s.kTidigare en om
hotellkontroll. innebar skyldighet för den drev hotell ellerDen en som

skriftligen anmäla till polismyndigheten utländskpensionat näratt en
Anmälan skulle innehålla uppgifteranlände respektivegäst avreste. om

fullständiga födelsedatum, födelseland, med-utlänningens namn,
uppgifthemort, adress här i landethemland,borgarskap, samt om

skulle anmälanrespektive Dessutomför ankomsttiden hans enavresa.
däreller riketuppgift den inominnehållaankomst utomortomom

skulleanmälanuppehållit sig. Iutlänningen senast angesavresaomen
ellerskulle lämnasAnmälanbege sig.utlänningen tänktenärmastvart
fråntimmar24inompolismyndighetensändas med tillposten

hotellkon-Bestämmelsenrespektiveutlänningens ankomst omavresa.
troll avskaffades år 1989.

arbetsgruppinterdepartementalRegeringen tillsatte år 1992 en
gränskontrol-frågoruppgift utredaGränskontrollgruppen med att om

EU-medlemskap.svensktler och gränsfortnaliteter perspektiveti ettav
kompen-radsin förslag tillI slutrapport redovisade arbetsgruppen en

Gränskontrollgruppensatoriska gränskontroll.åtgärder intesom avser
tillkomplementmenade bl.a. hotellkontroll skulle kunna utgöraatt ett

hotellkontroll riskerarövriga kontrollåtgärder. framhöllsSamtidigt att
upphov Gränskontrollgruppenstill vidlyftig byråkrati.att ge en

menade sig sakna formunderlag för säkert bedöma någonatt om av
hotellkontroll bör återinföras i Sverige, framhöll sådanattmen
kontroll tillämpas i många länder och frågan därför bordeandra att
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i särskild ordning.utredas närmare
Schengenkonventionens artikel 45 medlemsstaternaEnligt är

tillräckligt skäl förbedriva s.k. hotellkontroll. Dettaskyldiga utgöratt
kontrollverksamhet i Sverige. återståendeåterinföra denna Denatt

kontrollen skall utformas.frågan hurär
Avskaffandet den svenska hotellkontrollen år 1989 motiveradesav

värdet kontrollen inte ansågs tillräckligt i förhållande till denattav av
byråkrati den förorsakade. erfarenhet bör beaktas iDennasom
förevarande sammanhang. Hotellkontrollen bör således utformas så att
den inte orsakar vidlyftig administration nödvändigt.änen mer

UtlL får föreskrifterI 12 kap. l § stadgas regeringen meddelaatt
bl.a. skyldighet anmäla utlärmingars vistelse eller anställningattom

hotellkon-i Sverige. möjlighet bör användas för återinföraDenna att
trollen. Förordningstexten bör utformas i så anslutning tillnära
Schengenkonventionens artikel möjligt.45 som

föröverlåtas Rikspolisstyrelsen utforma formulär deDet bör att
skall användas. Därvid bör möjligheternaregistreringskort attsom

informationsteknologi särskilthjälp modernföra registret med av
uppmärksammas.

m.fl.7.4.6 Eget boende för asylsökande

enligt bör komma tillMöjligheten ned bidragen LMAsättaatt
försvårar bl.a.utsträckning utlänningenanvändning i större när

lagakraftvunnet avlägsnandebeslut. Statensverkställigheten ettav
fall redan frånbör dessutom få möjlighet i vissainvandrarverk att

för boende.början neka bidrag till kostnader eget

till sökasyftar utlänningskontrollen bl.a.den inreSom attanges ovan
avvisninglandet enligt beslutefter utlänningar skall lämna omsom

verksamhettill framgång i dennautvisning. Möjligheternaeller
mottagande asyl-formerna för Invandrarverketspåverkas bl.a. avav

sökande.
mindreskall präglasår inriktningen mottagandetSedan några är att
för sittskallomhändertagande och utlänningen taatt ansvarmer avav

hand skall boasylsökande i förstaUtgångspunkten bl.a.liv. är atteget
utanför Invandrarverkets förläggningar prop.boendei eget

medförtutvecklingutsträckning har denna34. I viss1993/94:94 s.
verkställig-utlänningskontrollen och förför den inresvårigheter

hetsarbetet.
lagen 1994:137bl.a. asylsökande regleras iMottagandet omav
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biståndm.fl. Berättigade till de harmottagande asylsökande är somav
Sverige enligt 3 kap. 2 § eller 3 § UtlLuppehållstillstånd iansökt om

tidsbegränsade uppehållstillståndasylsökande, de har beviljatssom
uppehållstillstånd i Sverige ochhar ansöktoch de somom avsom

medan ansökanmedgivits vistas härsärskilda skäl prövas.rätt att
uppehållstill-bistånd upphör utlänningen fårtillRätten när permanent

skallhan lämnar landet. Således har denstånd eller ävennär som
till bistånd fram till dess verkställighetavvisas eller utvisas rätt att

sker.
till bistånd omfattar dagersättning, logi förläggningRätten en

kostnaden för boende bistånd föreller bidrag till annateget samt
Invandrarverket skall dessutombehov, s.k. särskilt bidrag.angeläget

form svenskundervisning, skötselerbjuda sysselsättning i avav
verksamhet bidrar till vistelsenförläggningar eller göraattannan som

Sverige meningsfull.i
möjligheterna effektivisera den inre utlärmings-det gällerNär att

verkställighetsarbetet bestämmelserna i 10 och 12 §§kontrollen och är
innebär utlänningen under vissasärskilt intresse. DeLMA attav

Enligtförlora till bistånd helt eller delvis.förutsättningar kan sin rätt
fyllt årned för den har 18§ kan dagersättningen10 LMA sättas som

ordnasgiltigt skäl delta i den verksamhetoch vägrar attutan somsom
försvårarhålla sig undanInvandrarverket eller attsom genomav

har fått sinärendet uppehållstillstånd. Om denutredningen i somom
bidrag tillfortsätter på angivet kan tilldagersättning nedsatt sätt, rätten

han i stället erbjuds platsför boende helt upphöra,kostnad eget om
Även helt, fri kostdagersättningen kan nedförläggning. sättas omen

erbjudna inkvarteringen.ingår i den
ned ocksåbostads- och dagersättningenEnligt 10 § LMA kan sättas

till åtgärdmedverkaför den giltigt skäl ärvägrar attutan somsom
skall kunnaeller utvisningför beslut avvisningnödvändig att ett om

medverka tillexempelvis gälla denverkställas. kanDet vägrar attsom
1993/94: 150, bil.för återresan prop.söka passhandling krävsatt som

såhåller sig undanden6. I 12 § LMA stadgas11 ettattatt soms.
tillverkställas inte harinte kanbeslut avvisning eller utvisning rättom

nedsättningutsträckning reglernabistånd. oklart i vilkenDet är om
till användning.kommer

boendebättrekontrollsynpunkt skulle detstriktUr egetomvara
med oklarifråga förkunde kommahuvud inteöver taget personer

kanverkställighetsproblemför vilkaidentitet föreller personer
utlänningar i stället bordessapraktiska betydelsenförutses. Den attav

Även tid då sådantunder deninte överdrivas.förläggning bör dock
utlänningenverkställigheten oftaregel försvåradesboende attavvar

förläggningarnaframhållasbör dessutomhöll sig undan. Det att
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varken eller bör slutna inrättningar. En fullständig återgång tillär vara
förläggningsboende skulle också innebära kostnader förstora stats-
malctema, vilka sannolikt inte skulle den förbättradeuppvägas av
kontrollmöjligheten och därmed följande effektivitet i verkställig-
hetsarbetet. lika viktAv det humanitära skäl påkallatär ärstor att av

i möjliga utsträckning underlätta boende.största De svårig-att eget
heter denna boendeform kan medföra för den inre utlärmings-som
kontrollen föroch verkställighetsarbetet bör föranledadock att
möjligheten ned dagersättningen och bidraget till boendesättaatt eget
bör tillkomma användning i utsträckning.större

De nuvarande reglerna bör dessutom kompletteras med möjligheten
i vissa fall neka bidrag till kostnaden för boende redan frånatt eget

början. invandrarverkStatens bör kunna fatta sådant beslut, detnärett
finns särskild anledning utlänningen kommer försvåraanta att att
handläggningen ärendet uppehållstillstånd eller verkställighetenav om

avlägsnandebeslut. Det bör i dessa fall inte utgå något ekono-ettav
miskt stöd direkt underlättar för utlänningen etablera sigattsom
utanför lnvandrarverkets förläggningar.

Det skall således krävas särskilda förskäl neka utlänningatt en
bidrag till kostnaden för boende i föreslagen ordning.eget nu
Omständighetema skall sådana det framstår särskiltattvara som
angeläget beakta intresset god inre utlänningskontroll.att av en

Beslut neka bidrag för boende skall kunna överklagas enligtatt eget
bestämmelsen i 22 § LMA.

7.4.7 Underrättelseskyldighet för vissa myndigheter

Tillämpningsområdet för den underrättelseskyldighet vilarsom
vissa myndigheter enligt bestämmelserna i 6 kap. och UtlF1 2 §§
bör vidgas. Underrättelserna bör sändas både till polismyndig-
heten och till Statens invandrarverk.

avsnitt lämnasI 7.2 redogörelse för den underrättelseskyldigheten
åvilar vissa myndigheter enligt 6 kap. och 2 §§ UtlF och1som som

syftar till möjliggöra den inre utlänningskontrollen.att
I avsnitt framhålls vikten7.4.3 den inre utlänningskontrollenattav

kan bedrivas med stöd relevant information. Underrättelseskyldig-av
heten enligt 6 kap. och 2 §§ UtlF i detl avseendet intresse. Detär av
finns inte någon tillgänglig statistik i vilken utsträckningöver
underrättelser kommer in till landets polismyndigheter, detmen
förefaller allmän uppfattning inom polisen så sker endastattvara en
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i begränsad omfattning. Om så fallet, kan tänkbar anledningär en vara
det sällan förekommer myndighetskontakter det slagatt av som anges

i bestämmelserna, det kan också så de underrättelseskyl-attmen vara
diga myndigheterna har dålig kännedom gällande bestämmelser.om

Intresset den inre utlänningskontrollen skall kunna utförasattav
med stöd relevant infomiation tillämpningsområdet förgör attav
ifrågavarande bestämmelser bör vidgas. Underrättelser ifrågavaran-av
de slag bör dessutom sändas till både polismyndigheten och Statens
invandrarverk med anledning Invandrarverket föreslås överatt taav
verkställighetsansvaret. Det kan härvid framhållas Invandrarverketsatt
tillgång till ifrågavarande information kan minska behovet polisensav
biträde med eftersökningsarbete.

För närvarande gäller enligt 6 kap. § UtlF1 någon under-att
rättelseskyldighet föreliggerinte beträffande utlänningar visar attsom
de har sökt uppehållstillstånd i Sverige. Denna begränsning bör tas
bort. Underrättelseskyldigheten dessutom begränsad till gällaär att
endast vid myndigheternas första kontakt med den utlänning som

Ävenomfattas bestämmelserna. denna begränsning bör borttasav
såvitt Skattemyndigheten, arbetsförmedlingen och skolstyrelsen.avser
Att likaledes beträffande socialnämndengöra skulle medföra oklarheter
angående omfattningen underrättelseskyldigheten.av

Skattemyndigheten bör dessutom åläggas skyldighet underrättaatten
Statens invandrarverk och polismyndigheten utlänning, intenär en som

undantagen enligt vad i 6 kap.är § UtlF, begär hinders-sägs 1som
prövning för ingå äktenskap eller registrerat partnerskap. Det kanatt
i detta sammanhang kontrollennämnas uppgifter beträffandeatt av
identitet och tidigare äktenskap vid hindersprövningen rörande
utlänningar inte sällan framstår bristfällig. Det kan bero påsom
otillräckliga kunskaper förfalskade identitetshandlingar samtom om
möjligheten från andra länder hämta in erforderliga handlingar.att
Ökad utbildning i dessa förfrågor berörda myndigheter bör över-
vagas.

iDe 6 kap. 2 § UtlF angivna myndigheterna bör vadutöver som nu
har få till uppgift allmänt bistå Statens invandrarverk ochsagts att mer
polismyndigheten med information ifrågavarande slag. Myndig-av
heterna bör åläggas generell skyldighet underrätta polismyndig-atten
heten, de i sin verksamhet får kännedomnär förhållandenom som ger
anledning misstänka utlänning uppehåller sig i Sverige elleratt en
arbetar här erforderliga tillstånd. Det kan exempelvis frågautan vara

skattemyndigheten eller arbetsförmedlingen funnit anledningattom
misstänka arbetsgivare anställt utlänningar arbetstillstånd.att utanen

Det finns slutligen anledning hur berörda myndighetersöverväga
kännedom ifrågavarande underrättelseskyldighet kan förbättras.om
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invandrarverk och Rikspolisstyrelsen bör få i uppdrag efterStatens att
samråd med exempelvis Riksskatteverket, Arbetsmarknadsstyrelsen,
Kommunförbundet och Skolverket öka myndigheternas kännedom om
gällande bestämmelser.
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8 Genomförandet förslagenav

Ekonomiska8.1 konsekvenser

inledningsvisfinns skäl betona vikten de ekonomiskaDet att attav
konsekvenserna förslagen betraktas övergripande perspektiv.ettav ur
Flera förslagen kan komma innebär eller ökade kostnader.attav nya

för demGemensamt emellertid de syftar till bidra tillär att att en
effektivare verkställighet och därmed till lägre sammanlagda kostnader

Utgiftsområdeför 8 Invandrare och flyktingar. Om effektiviteten
verkställighetsarbetet,ökar i kan betydande belopp delssparas, genom

kostnaderna för genomföra verkställigheter minskar, delsattatt genom
kostnaderna för utlänningens vistelse i Sverige minskar.att

Överföringen verkställighetsansvaretav

På uppdrag regeringen redovisade Rikspolisstyrelsen i augusti 1996av
kostnaderna för handläggningen olika slag utlärmingsärendenav av
under perioden juli 1995-juni 1996. Kostnaden för handläggningen

verkställighetsärenden redovisades till sammanlagt 36,9 miljonerav
miljonerkronor, 17 kronor avsåg polismanstimmar. Antalvarav

12 628. Härtill kostnader för utrikesärenden komuppgavs vara
eskort vid verkställighet" och "andra kostnader för be-resor som

vakning redovisades till sammanlagt miljoner kronor, vilka 8,8m.m.
respektive 1,5 miljoner kronor.

Rikspolisstyrelsen till utredningen i maj 1997 attuppgav samman-
årsarbetskrafter för verkställig-lagt drygt 92 går handläggningen av

hetsärenden. drygt 67 årsarbetskrafter polispersonal,Av dessa avser
medan återstoden civil personal. kan des.k. Det 92nämnas attavser
årsarbetskraftema fördelade på sammanlagt 320 olika befattnings-är
havare.

Utredningen förhar givit företrädare Invandrarverket i uppdrag att
beräkna de ekonomiska effekterna överföring verkställig-av en av
hetsansvaret. Innebörden de uppgifter har redovisats tillav som
utredningen, vilka enligt uppgiftslämnaren skall mycketses som
preliminära, överföringen medför besparing 15är att procent.en
Polismyndighetemas årsarbetskrafter92 skulle, enligt beräkningen,
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således kunna med cirka 78 årsarbetskrafterersättas hos Invandrarver-
ket. Den beräknade besparingen 15 vilken kommaprocent, antasom
tidigast något år efter övertagandet, förväntas uppstå attgenom
verkställighetsfrågan integreras i Invandrarverkets övriga verksamhet,
vilket innebär samordningsvinster. Till utredningen har vidare
framförts Invandrarverket kommer ha initiala kostnaderatt för bl.a.att
anpassing IT-stöd och utbildning. Enligt beräkningarna kommerav
dessa kostnader uppgå till cirka 8 miljoner kronor.att

Det utredningens uppfattningär det vanskligt beräknaär deatt att
ekonomiska effekterna verkställighetsansvaret förs tillatt överav
Statens invandrarverk. Flera svårbedömda faktorer måste in ivägas
bedömningen. Det sannoliktär vissa samordningsvinster kanatt
uppkomma verkställighetsfrågan bättreatt försätt ängenom ett
närvarande kan integreras i handläggningen ärenden uppehålls-av om
tillstånd. Därvid skall Invandrarverkets allmänna kompetens i
utlärmingsärenden in. Utredningenvägas saknar möjligheter att

beräkna storlekennärmare de förväntade samordningsvinstema. Detav
bör dock framhållas utredningen inte funnit anledning ifrågasättaatt
den enligt beräknade besparingen 15ovan procent.om

Vid beräkningen de ekonomiska konsekvenserna måste emellertidav
hänsyn till ytterligare några faktorer. De kostnadertas Riks-som
polisstyrelsen redovisat enligt hela polisens nuvarandeovan avser
befattning med verkställigheter, således verkställighetäven s.k.av
direktavvisningar efter beslut polismyndighet och utvisningarav av
efter dom eller beslut domstol grund brott. Utredningensav av
direktiv innebär polismyndighetema kommer behållaatt att ansvaret
för dessa verkställigheter. Polisen kommer således framledesäven att
ha kostnader för verkställighetsarbete. Till detta skall läggas att
Invandrarverket, enligt utredningens förslag, skall ha möjlighet att

Ävenbegära biträde polis enligt vad i avsnitt 3.2.3.sägsav som
denna handräckningsverksamhet kommer medföra kostnader föratt
polisen. Storleken kostnaderna för polisens framtida befattning medav
verkställighetsärenden låter sig inte beräknas.närmare Utredningen
avstår från försöka uppskattninggöra kostnaderna.att en av

Det hittills sagda ekonomiska konsekvenser överföringenom av av
verkställighetsansvaret endast kostnader för handläggaattavser
verkställighetsärenden. Därjämte måste konsekvenserna för effektivite-

i verkställighetsarbetet beaktas. Utgångspunktenten för överföringen
Invandrarverketär har bättre förutsättningaratt polismyndighetemaän

få beslut avvisning och utvisning verkställda.att sådanEnom
utveckling skulle innebära betydande besparingar i kostnaderna för
utlänningars vistelse i Sverige. Det enligtär, utredningens uppfattning,
i detta avseende de egentliga besparingarna kan uppkomma. Detsom
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kan den genomsnittliga förläggningskostnadennämnas föratt
närvarande uppgår till 186 kr och dygn. Beloppet, vilketper person

stiga till 205 kr under år 1998 1997/98:1,prop. enbartantas avser
kostnader för bostad, sjukvård och liknande levnadsomkostnader.mat,

enkel beräkningEn vid handen enda veckas förkortningattger en av
vistelsetiden i Sverige i 000 fall5 skulle besparing cirkage en om

miljoner7 kronor.

Övriga förslag

I avsnitt 3.3 föreslås Statens invandrarverk bör beakta verkställig-att
hetsfrågan löpande under hela handläggningen ärendeettav om
uppehållstillstånd. Förslaget torde inte medföra några ökade kostnader

betydelse i detta sammanhang.av
I avsnitt 3.4 föreslås Invandrarverket i ökad utsträckning böratt

förlägga sin verksamhet till de flygplatserna och till destörre större
färjehanuiama, för på så åstadkomma flersätt lämnar in sinatt att
ansökan uppehållstillstånd direkt vid ankomsten till Sverige.om
Vidare framhålls det angeläget genomföra Verkställighets-äratt att
utredningens förslag s.k. gatekontroll. genomförandeEtt dessaom av
förslag medför kostnader för personal och nödvändiga lokalanpass-
ningar. Storleken kostnaderna låter sig inte uppskatttas i detta
sammanhang, de kan bli betydande. Det finns därför anled-antasmen
ning särskilt understryka de positiva effekterna för verkställighets-att
arbetet och de besparingar blir följden genomförandeettsom av av
förslagen.

I avsnitt föreslås3.5 Invandrarverket skall ökade möjligheteratt ges
till vid Sveriges beskickningarnärvaro i utlandet. För att ge en upp-
fattning kostnaderna, kan hänvisas till beräkningar gjorts iom som
andra sammanhang. De nordiska länderna förbereder samarbeteett
med s.k. utlänningsattachéer och kostnaden förgemensamma en
attaché har på årsbasis budgeterats till 1,5 miljoner danska kronor,
eller motsvarande 1,7 miljoner svenskanärmare kronor.

Kostnaderna för det i avsnitt föreslagna4.4 samarbetet med de
svenska humanitära frivilligorganisationerna och med IOM är
beroende samarbetets omfattning och innehåll. Kostnaderna kanav
således fastställas först efter erforderliga förhandlingar med berörda
organisationer. finnsDet dock anledning i detta sammanhangatt
särskilt påminna de uppgifter lämnas i avsnitt 4.3 angåendeom som
andra länders samarbete med IOM. Genomgående gäller de olikaatt
återvändandeprogrammen måste bedömas kostnadseffektiva medsom
hänsyn till uppnådda resultat. börDet slutligen understrykas att ett
samarbete med IOM och med de svenska frivilligorganisationema
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sannolikt skulle leda frivilligt.till fler kan lämna Sverige Kost-att
naderna för sådant därför finansierassamarbete skulle kunnaett

minskade kostnader för såväl utlänningars vistelse i Sverigegenom
för verkställighetsarbetet.som

i avsnitt 5.3 föreslagnaDen möjligheten för Utlänningsnämnden att
vilandeförklara ansökan uppehållstillstånd medföratorde inteen ny om
några ökade handläggningskostnader betydelse i detta sammanhang.av

kan förslaget förväntas innebära betydande reduceringDäremot en av
ansökningar. bör handläggningen dessaantalet Det nämnas attnya av

för närvarande betydandeansökningar del Utlänningsnämn-tar en av
anspråk. Under budgetåretdens i 1995/96 avgjorde nämndenresurser

ärenden.sammanlagt 14 278 Av dessa avsåg 4 804 ansökningar.nya
totala kostnaden för denna Verksamhetsgren tillDen uppgick 27nästan

miljoner kronor. genomsnittliga kostnaden förDen avgöraatt en ny
uppehållstillståndansökan uppgick till 5 599 kr.om

Flertalet förslagen till förbättringar utlännings-den inreav av
förkontrollen lämnas i avsnitt 7.4 medför inga ökade kostnadersom

statsmakterna betydelse i detta sammanhang. Förslaget begränsaattav
till bidrag för boende medför dock ökade kostnader.rätten eget
invandrarverk räknar i budgetsammanhang med kostnadenStatens att

för förläggning kr dygndem bor sammanlagt 30 högreärsom per
för dem bor i boende. Förläggningsboendekostnadenän eget gersom

för denhögre kostnader för lokaler-och personal, medan kostnaden
organiserade verksamheten lägre.är

8.2 Ikraftträdande

kani kapitel 3 lämnade förslagen till hur verkställighetsansvaretDe
myndigheterföras till Statens invandrarverk kräver berördaöver att

överföringen. måste bl.a.får tid förbereda Statens invandrarverkatt
erfordras rekrytera och utbilda denvilkaöverväga samtresurser som

personal skall arbeta i verksamheten. Med hänsyn härtill och medsom
bered-beaktande den tidsåtgång erfordras för den fortsattaav som

i förslagen i dennaningen förslagen regeringskansli och riksdag börav
träda kraft den januaridel kunna i l 1999.

kapitel respektive beträffande vilandeförklaringFörslagen i 5 7 av
inte någraansökan och den inre utlänningskontrollen kräverny

omfattande förberedande åtgärder innan de kan träda i kraft. Tid-
tidsåt-punkten för ikraftträdandet bestäms därför i allt väsentligt av

regeringskansli ochgången för den fortsatta beredningen förslagen iav
riksdag. Förslagen i berörda delar bör kunna träda i kraft senastnu
den julil 1998.
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9 Författningskommentar

9.1 Förslaget till lag ändring i utlämüngslagenom
1989:529

5 kap.

3 §
Ändringen föranleds uppdelningen verkställighetsansvaret mellanav av
polismyndigheterna och Statens invandrarverk enligt 8 kap. 1 l
Ifrågavarande handlingar skall kunna hand den verkställandetas om av
myndigheten, det Invandrarverketär elleroavsett polismyndig-om en
het.

6 §
Ändringen i bestämmelsens andra stycke syftar till tydligareatt ettge
stöd för utlänning i vissa situationer kanatt bli föremål för deen
kontrollåtgärder i första stycket det inte finnstrotssom attanges
någon egentlig anledning han saknar vistas i Sverige.rättanta att att
Kontroll skall kunna utföras dels polismyndighetennär ellerav en

anledning ändå har kontakt med utlänningen, dels i anslutningannan
till utlänningens inresa i Sverige. Gemensamt för dessa situationer är

kontrollen knappast kanatt innebära något egentligt intrång ianses
utlänningens personliga integritet och den därför får befogad.att anses

Det knappastär möjligt precist går mellangränsenatt mer ange var
å sidan de situationer i vilka det finns anledning utlän-ena anta att
ningen saknar vistasrätt i Sverige och å andra sidan de situationeratt
i vilka det befogatär kontrollera honom. Det tordeatt nämiastannars

fråga glidande skala. Polismyndigheten bör under allavara om en
omständigheter kunna genomföra inre utlänningskontroll i samband
med ingripande utlänningenett med stöd rättegångsbalken,mot av
polislagen eller lagen omhändertagande berusadeom av personer

eller utlänningen föremålär för polishandräckningm.m. påom
begäran myndighet. Kontroll bör dessutom kunnaav skeannan
ifrågavarande grund polisennär kommer i kontakt med utlänningen i
samband med sådant ingripandeett någon ellermot närannan person
utlänningen eller anledning uppmärksammas iav en polisensannan
brottsutredande verksamhet. Utlänningskontroll bör dessutom kunna
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tillsynsverksarnhet,ellerkontroll-medsambandgenomföras i annan
medsambandtrañkövervakning. Iarbetsplatskontroller ellert.ex.som

föremål förblikumiaföraresåvältrañkkontroller bör som passagerare
i s.k.till polisenvänder sigutlänningutlänningskontroll. En som

tillstånd till demonstra-vapenlicenser,polismyndighetsärenden bl.a.
ocksåbörserviceellerupplysningareller förm.m.tioner att annan

utlänningskontroll.för inrebli föremålkunna
detavsnitt 7.4.4, ärmotiveringen,den allmännaframhålls iSom

användskontrollmöjlighetifrågavarandeunderstrykaangeläget attatt
denfrågaiexempelvis inte kommaböromdöme. Det attmed nu

denbeträffandeutlänningskontrollgenomföra inregrundenaktuella
bagatellartatbetecknasinte kanbrottförhar ettutsatts somsomsom

ocholycka. I dessaallvarligareinblandad ivarithareller ensom
detendastkontrollåtgärder vidtasfårsituationerliknande omutsatta

Sverige.vistas isaknarutlänningen rättanledning attfinns attanta
utförabefogatibland kandå detsituation attYtterligare ansesen

utlänningenstillanslutningomedelbariutlänningskontroll ärinre
Även känsligmindremåstekontrollsådanSverige.iinresa ansesen

intekontrollenunderstrykasdockbörintegritetssynpunkt. Det attur
gränskontroll. Detförtäckti realitetenså den utgörbedrivasfår att en

ske slump-fårkontrolleras inteskallvilkavaletinnebär att somav
grund isinenbart harså denstickprovsvisellermässigt att passeran-

kunnasituationeravseddaemellertid ibörPolisendet gränsen. nuav
det slagkontrollermisstankebaserade,ickeselektiva,utföra somav

Sålunda börff..1995/962166 55jfrtullentillämpas-av ens.prop.
dettill inresananslutningikontrolleras attkunna utanutlänning

hanutlänningslagstiftningenmisstanke brottföreligger mot omom
ellerriskproñlsärskildibland kallasvadhänföras tillkan ent.ex. som

finnererfarenhetellerintuitionanvända sinpolismannen attgenomom
kontrollerunderstrykasbörkontrolleras. Detbör att avatt personen

utlän-tillanslutningomedelbarifår företasendastslagangivetnu
siguppehållerfortfarandeutlänningenSverige medaniinresaningens

territorialgränsen.innanförområdetämligen avgränsatinom snävtett

9 §
hand-skallmyndighetvilkenParagrafen reglerar anses varasom

förvarfatta beslutdärmed behörigochmyndighetläggande att om
Ändringarna deoch följerredaktionelluppsikt. är natureller avav

verkställighetsansvaret.beträffandeföreslåsändringar som
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8 kap.

§11
I paragrafen vilka myndigheter skall till beslutanges attsom se om

Ändringenavvisning eller utvisning verkställs. innebär polismyn-att
digheten för verkställigheten polismyndighets beslutansvarar av en om
avvisning för verkställigheten dom eller beslutsamt utvisning,av om

meddelats domstol med stöd 4 kap. 7 Statens invandrar-som av av
verk för verkställigheten övriga avlägsnandebeslut. Omansvarar av ett

polisen fattat awisningsbeslut överklagas till lnvandrarverket,av
övergår för verkställigheten först lnvandrarverketnär fattatansvaret
beslut i awisningsärendet.

12-13
Ändringarna föranleds förslaget verkställighetsansvaret skall de-attav
las mellan polismyndigheterna och Statens invandrarverk enligt 11

1 7 §
Paragrafen och behandlarär möjligheten för Statens invandrarverkny

få biträde polis för genomföra verkställighetatt beslutattav ettav om
avvisning eller utvisning. Avsikten tillgodoseär behovet polisiäratt av
kompetens de slag i den allmänna motiveringen, avsnittav som anges
2.4.3. Bestämmelsen har utformas med ledning den regelav som
införs l oktober 1997 i 6 kap. §17 biträde i samband med förvar.om

Bestämmelsen innebär polismyndigheten i vissa situationer åläggsatt
lämna sitt biträde i Invandrarverkets verkställighetsarbete.att För det

första skall lnvandrarverket kunna begära biträde dennär skallsom
avvisas eller utvisas från Sverige håller sig undan och det har visat sig
erforderligt med eftersökningsarbete det slag polis har bådeav som
kompetens och behörighet utföra. Det innebär Statens invand-att att
rarverk skall ha sina möjligheteruttömt hitta utlänningen ochattegna

det därför finns behov polisiärt eftersöknings-att eller spanings-av
arbete. lnvandrarverket skall dessutom kunna begära biträde av
polismyndighet det, enligt verkets mening, kan befaras bliom
nödvändigt tillgripa tvång det slag polisatt har förmåga ochav som
behörighet använda.att

Som framhålls i den allmänna motiveringen skall syftet med en
begäran polismyndighetens biträde möjliggöraom attvara genom-
förandet verkställighet. Det bör understrykas behovetav en att av
biträde måste omsorgsfulltövervägas i varje enskilt fall. Det bör också
framhållas för verkställigheten ligger kvaratt hosansvaret Invandrar-
verket, polismyndighetenäven länmar sitt biträde i de delarom som
fordrar polisiär kompetens. Det innebär verkställighetsarbetet iatt
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lnvandrarverket.utförasövrigt skall av

kap.ll

11 §
uppgiftervilka formellaoch behandlar delsParagrafen är somny

uppehållstillstånd enligtlämna i ansökansökanden skall omen ny
vilandeförklaramöjlighetUtlänningsnärnndensdels5 b2 kap. att

bestämmelsenföransökan. Motivenhandläggningen angesav en ny
avsnitt 5.3.motiveringen,allmännai den

uppgifterformellastycke debestämmelsens förstaI somanges
Syftetuppehållstillstånd.i sin ansökanskall lämnasökanden omnya
finnssökandenfå kännedomUtlänningsnämnden skallär att om var

nås.han kanoch hurom
aktuella ochsinsökandenförsta punkten skallEnligt post-uppge

denbarabehöver lämnasUppgift bostadsadressbostadsadress. omom
syftet medUppgifter fyllersammanfaller med postadressen.inte som

fast adress.sökanden saknarskall lämnasbestämmelsen även om
fall, skallförekommandesökanden, ipunkten följerandraAv att

Uppgiften skallnås på.han kantelefonnummeruppgiftlämna somom
någonnås viatelefon, kansaknarhanlämnas även menegenom

armans.
redovisa allaskallsökandentredje punktenInnebörden är attav

skall fåUtlänningsnärnndenförbehövsuppgifterövriga attsom
nås.hur han kanhan finns ochkännedom varom

dröjsmål underrättasökandenstycket åläggsandraI utanatt
ändras,uppgifternade lämnadenågonUtlänningsnämnden avom

bostad.han bytertill följdexempelvis attav
fallmöjlighet i vissaUtlärmingsnämdenstycket hartredjeEnligt att

Förslagetansökan skall vila.handläggningenförordna att av en nyom
5.3.motiveringen, avsnittutförligt i den allmännabehandlas

i 1994: 137ändring lagentillFörslaget lag9.2 om
m.fl.asylsökandemottagande avom

8 §
beviljatsutlänningar harasylsökande ochparagrafen följerAv att som

13-19 §§.till bistånd enligtuppehållstillstånd hartidsbegränsade rätt
vilket begränsarandra stycke, rätteninförtsparagrafen harI ett nytt

syftar tillFörslagetenligt 16bostadskostnadertilltill bidrag att
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komplettera nedsättningsreglema i 10 och 12 §§, Statensattgenom
invandrarverk får möjlighet i vissa fall redan från början nekaatt en

Ändringenutlänning bidrag till bostadskostnader. behandlas i den
allmänna motiveringen, avsnitt 7.4.6.

Statens invandrarverk skall redan från början mottagandet kunnaav
neka utlänning bidrag till bostadskostnad, det finns särskilden om
anledning han kommer försvåra utredningen ianta ärendetatt att om
uppehållstillstånd eller verkställigheten avlägsnandebeslut. Detettav
skall således föreligga särskilda skäl för sådant beslut. Sådana skälett
kan föreligga det står klart utlänningen medvetet lämnar falskaattom
uppgifter sin identitet eller nationalitet ellerLex. det står klartom om

han medvetet lämnar oriktiga uppgifter förklaringatt till hanattsom
saknade eller andra resedokument vid ankomsten till Sverige.pass
Enbart den omständigheten det råder oklarhet i dessa avseendenatt är
emellertid inte tillräckligt för bidrag skall nekas. Förhållandenaatt
skall dessutom sådana det framstår särskilt angelägetattvara attsom
ha kontroll utlänningensöver vistelse i Sverige och det därför äratt
önskvärt han bor förläggning.att en

Ett beslut neka utlänning bidrag till bostadskostnad skallatt gällaen
tills vidare. Så grunden för beslutet undanröjd, skallär utlän-snart
ningen ha till bidrag i vanligrätt ordning.

Invandran/erkets beslut kan överklagas till länsrätt enligt be-
stämmelsen i 22

I6§
Ändringen föranleds den i 8 § andra stycket föreslagna begräns-av
ningen till bidrag tillrätten bostadskostnad.av
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Särskilda yttranden

RosenqvistHansSärskilt yttrande expertenav

verkställighetsansvaretinvändningarhar gjort fleraUtredaren mot att
Invandrarverket.tillflyttas över

behovetverkställighetsansvaret,jag splittringendessaAv avanser
lokalise-ochkontrolleneffekten för den inrepolisiär kompetens,av

medtillsammansverksamhetInvandrarverketsringen väga tyngstav
utlänningsområdetrisken polisens kompetensden uppenbara att

nivå. Enlågförsjunka till alldelesriskerarallvarligt sätt attett en
ochärendendet gällerinte bara viktsådan kompetens närär av

brottsbe-deniutlänningslagstiftningenspörsmål enligt ävenutan
verksamheten.kämpande

verkställig-värdefulla delavettiga och ikan inte inse detJag att upp
Sompolismyndigheterna.Invandrarverket ochmellanhetsansvaret

detsvåröverskådlig ochutlänningslagenpåpekar blirutredaren mer
utländskamedskulle försvåra kontakternafara för dettafinns atten

myndigheter.
aspekterdet flerapolisiär finnsbehovet kompetensdet gällerNär av

utlänningsområdetpåAllteftersom arbetsuppgifternabeakta.att
naturligtvis den polisiära kompetensen,polisen minskarförsvinner från

polisiäralloch förkunskapsmässigt. Storasåväl personellt som
och jag1997försvinner den oktoberviktiga kunskaper 1verksamhet
klipperöverföring verkställighetsansvaretbefarar medatt avman en

utlännings-polismyndighetema ochsista mellande strängarnaen avav
utföraochbli svårare upprätthållaverksamheten. kommerDet att att

Schengen-med all sarmolikhet det operativaden inre kontrollen, som
ställa krav på.samarbetet kommer storaatt

Invandrarverketverkställighetsansvaret tillEtt skäl till föra överatt
skalleffektivitet, myndigheterriskerar bristande tvånärär att man en

förslag måste begärasamverka. Eftersom verket enligt utredarens
detpolisens hjälp i åtskilliga ärenden kan resultatet bli det änmotsatta

eftersträvade. Myndigheterna måste samverka på närmareännuett
Skillnaden dagens ordning blir dock polismyndighetemasätt. mot att

i händerna på Invandrarverket. renodlingkommer Enatt vara av
myndigheternas ansvarsområden och koncentration på det som
uppfattas respektive myndighets kärnverksamhet kan inte drivassom
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fall fråga tvångsme-långt helst, i inte det kan blihur närvart omsom
våldsanvändning.dels- och

gäller polismyndighetensi sitt förslag till lagtext vadUtredaren är
handräckning verkställig-Invandrarverket ilämnaskyldighet att
i det sammanhanget erinrasrestriktiv. Det börhetsärenden tämligen

vid utgången 1997utlänningar 5 526tusentals äratt av manom
efterBehovet letaverkställigheter.samband medefterlysta i attav

ha minskadekvarstå, polisen kommerkommerdem attatt men
inte har verkställig-verksamhet, eftersomdennaför manresurser

harinsatser lägepolisen sinadag kan när rätthetsansvaret. I göra
så erfordras. Manåtgärder kan vidtasoch snabbainfunnit sig när styr

skallverkställighetsansvaretöverföringEftersitt arbete.eget en av
ifrånvarvid det långtInvandrarverket,begäran ärpolisen avagera

Äventillfälle.vid varje enskilterforderliga finnssäkert att resurser
lågpriorite-behöver blinödvändighetverksamhet inte meddennaom
konkurrensändå bedrivas iskall denpolismyndigheterna,rad hos

dettamyndigheten. Tillinompolisiär verksamhetmed all annan
halängre kommerhos polisen intekommer kompetensen attatt samma

kommerutpekade "utlänningspoliser"Några specielltnivå i dag.som
poliseri ställetpolismyndigheter. Det blirmångainte finnasatt

utlänningsfrågorkunskapnormalt inte har någon större somavsom
Invandrarverket.anspråk för handräckning tillikommer att tas

verkställig-möjlighetenutredningen försI attett omresonemang
skulle flytas tillvissa omständigheterhetsansvaret under över

fleradetta lämpligt ipolismyndigheten. Utredaren anser vara
utföra det egentligaför den myndighet haravseenden, bl.a. attatt som

emellertid. Jagfulla Idén avfärdasockså har detarbetet ansvaret.
invändning huvudegentligen överär attmotatt resonemanget enanser
till Invandrarverket, eftersomflytta verställighetsansvaretövertaget

arbetet ifår det egentligaändå blir polismyndighetendet görasom
ärenden."svårartade"

tillgång till och bruk tvångs-Omfattningen verketnär antar att avav
sig blir nödvändig förmedel, endast polisen kan bruka attav,som

svår uppskatta. kangenomföra verkställighet givetvis Detär atten
kanskei bedömningen lättvindigt ochfinnas fara görs rentatt aven

samtidigt kan fråga sig från vilkaslentrianmässigt ut-som man
bedömningar. inte detgångspunkter verket skall dessa Jaggöra atttror

utformas i dettanågon roll hur restriktivt lagtextenspelar större
idet blir ändå polismyndigheternasammanhang stor ut-som-

sträckning kommer få utföra det praktiska arbetet.att
hantering utlänningsärenden blir kvar hos polisen,Den av som

framför allt avvisningsbeslut och verkställighet dessa ochegna av
utvisningsbeslut grund brott, riskerarverkställighet attav av
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myndig-de mindre och medelstoraför kvalitetssänkningar. Iutsättas
finnas många harförmodligen intekommer detheterna att som

arbetsuppgift. Riskensin huvudsakligautlänningsärenden attsom
uppenbar,inte blir det avseddainre kontrollresultatet är omav en

utlänningsområdet för låg.kompetensen är
Invandrarverket verketsöverföring tillEtt starkt ärargument mot en

ifrågasätter intefinns överallt i landet. JagPolisenlokalisering.
denna fråga, jagvilja lösaambitionerverkets tror attatt men

skillnad denhinder. avgörandeblir oöverstigligt Engeograñn motett
tillstånds-utredningar iför ansökningar ochöverföring ansvaretav

1997 isker den oktobermedborgarskapsärenden 1 äroch attsom
Invandrarverketsintresserad träffautlänningenärendensådana är av

det i verkställig-viljamedan många inte kommerpersonal göraatt ett
skallfrågar mig igen; hurfrågat mig förut och jaghetsärende. harJag

beträffandebeslut avlägsnandeInvandrarverket verkställa ett enom
frivilligtKiruna och inte vill Avvistas iutlänning t.ex. resasomsom

problemall önskvärd tydlighet deframgår medutredningen som
överföring verkställighetsansvaret. Attuppstå vidkommer att aven

verksamhet på vissafrån verket skall bedrivapersonal ettorter par
verkställighetdessutom innebärafjortonde dag kandagar att envar

personalkostnader för verketsTill detta kommerfördröjs i onödan.
och traktamenten.för resor

direktiv jagutformningen regeringensVäl medveten attanseravom
tillverkställighetsansvaretöverföringskäl förutredarens en av

bärkraftiga.särskilt starka ochInvandrarverket inte är
har jagansvarsområdenmyndigheternasFrågan renodling avom

detockså har tidigare,vidare,Jagberört antytts attsomovan. anser
polishandräck-föreslagnaverkställighetsansvaret och densplittrade

svårighetereffektivitet ochleda till bristandemycket väl kanningen
verksamhet.följa myndigheternasatt upp

Verkställighetsutredningen SOUvadansluter sig tillUtredaren
svårighetereffektivitet och debristandeanförde den1995:55 somom

verkstäl-samverkar vidolika myndigheteruppkomma dåriskerar att
Invandrarverket och polisenmellanbeslut. samverkanlighet Enav

mångaverkställighetsansvaret iöverflyttningefterkommer aven
naturligtvisi dag. Jag tänkerbehövaärenden ännu större änatt vara

efter sig undanpolisens uppgift leta dempå gömmeratt ensom
vâldsanvändning bli aktuell.verket kanverkställighet och bistå näratt

normalttidigarePolismyndigheterna kommer dessutom, sagts,som
för arbete.ha speciella dettainte att resurser

iInvandrarverkets unika kompetensbestrider på intetJag sätt
ochsvårt koppla ihop den bredahar däremotutlänningsfrâgor. Jag att

utlänningar migrationrad frågor ochdjupa kompetensen i rören som
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verksamhetendenavlägsnandebeslut. Iverkställighetmed senareav
ifrån utlänningensmåste utgåkompetens. Manbehövs attannanen

hans hemland harsituationen ii Sverige liksomfåskäl stannaatt
verkställig-analysNågoni tillståndsärendet.penetrerats noga

kännedomenverket har den bästabehövas. Atttorde intehetsstadiet
fattar riktigaföroch borgarärendet självklartenskildai det är att man

kännedom skulledennasvårtjag harbeslut, ettattatt varasemen
verket.tillverkställighetsansvaretflyttaargument för"starkt överatt

hosdendet knappastför sigha klart ärmåsteMan att person
också kommerärendetharInvandrarverket attutrett som senaresom

uteslutandeasylutredningverkställigheten. En görs nästanutföra
DärefterMalmö.ochStockholm, Göteborgasylenheter iverkets

eller tillförläggningarverketsutlänningen tillflyttar egeten av
förläggningar.ingaeller Malmö finnsGöteborgStockholm,boende. I

utlänningarbeträffandeverkställighetersig hurkan frågaMan som
inte belägnatill, deskall ärförläggningarfinns verkets om

förläggningsverksamhet. Sammaharverket intedär änorter annan
boendebor iutlänningargradkanske högrefråga gäller i än egetsom

bedriver någonintehuvudInvandrarverketdärpå över tagetorter
verksamhet.

kan ifrågasättasprincipiella skälfram detförUtredaren att omav
jag påpekapolis. villsköts Härverkställighetenlämpligtdet är att av

polis. Sverigesskötsi hela världeniverkställigheter stort settatt av
transportledare frånnormalt skalleskortordning med utgörasatt av

ipolis medoch svenskmycket ovanlig ärKriminalvårdsverket är
för-blidet bedöms kunnahuvudsakverkställigheten i närsjälva

generelltdestinationsorten. Detmed myndigheternahandling anses
situationer.sådana Detmed polis i ärpolis talarfördel attenvara

poliseneskortpolisnormalt inte utgörså detsåledes är utanatt som
medkontaktermed bl.a.verkställighetenigrundarbetefgör

myndigheter.och inhemskautländska
invändningarbeskrivitförtjänstfullt harutredarenJag motattanser

det finnsockså anförtharverkställighetsansvaret. Honföra attöveratt
sådaninvändningarnaochöverföringbetänkligheter motattmot enen

överföringskälen förjag ärbetydande. Däremotär att vagaenanser
Utreda-överväganden.i utredarensdirektivsåväl utredningensi som

invändningarnablivitdärför habordeslutsatser motatt enrens
avgörande.fallöverföring, i ärsarmnantagna,vart

ligga kvarfullt börverkställighetsansvaretsåledesJag utattanser
poliseninomutredas hur arbetetbörpolismyndigheter. Dethos landets

effektivare, kanskedetta område kan ännugöras en upp-genom
givetvis medregionala enheter,länsvisa eller påbyggnad sättannatav

ställe i landet.ochlokal kompetens runtort om
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Särskilt yttrande Eva Ulfvebrandexpertenav

ansökanNy

rättsmedelbetraktas extraordinärtNy ansökan kan ärettsom som
användas i undantagsfall och i vissa speciella situationer. Jagavsett att

behandlingen ansökanutgångspunkten det gällernäratt av en nyanser
måste tillvarata för de asylsökande grundrättenattvara som av

få sitt ärende gång,olika omständigheter behöver prövat ännu en
motverkade håller sig gömda eller Intresset attoavsett avom

institutet måste få komma i andra hand.eventuellt missbruk av
jag förslaget vilandeförklaringRedan detta skäl att avav anser om

de asylsökande håller sig gömda, inte godtag-ansökan där ären ny
i sådana fallprövning måste enligt min mening kunna ske därbart. En

eller barnsintyg angående sökandens psykiska tillstånd inges dånytt
kompetent bedömssituation läkare eller annan person varaav

förföljelse hemlandet skulleohållbar. Om förstärkt eller risk för iny
sådana omständigheter hinderha uppstått bör även prövas attutan av

förför sin säkerhets skull, håller sig gömd undvikasökanden, att
åtagandena enligtåtersändande. skulle strida de svenska 1951Det mot

inte beakta detta. Invandrarverket iårs flyktingkonvention Attatt
påverkställighetsärendet skall uppmärksam denna typvara av

inte tillräckligt. sådan ordning riskerar ocksåsituationer Enär att
återupprätta den situation ville undgå Utlänningsnämndennärman

nämligen Invandrarverket i vissprövningen ansökan,övertog attav ny
beslut.mån i praktiken nämndensöverprövar

möjlighet till vilandeförklaring lederifrågasätter vidareJag om en
färre sig eller håller sig gömda kortare tid.till gömmeratt personer

syfte finns det inte anledning införa möjlighetdetta uppnåsUtan attatt
uppgivit sintill vilandeförklaring. Medvetandet närattom man man

för verkställighet ökarvistelseadress kan hämtas helstnär som
fram. ögonblick någonknappast benägenheten träda Iatt samma som

sin adress hämtas för verkställighet kommer övriga gömda attuppgett
avslöja de finns.vägra att var

situation där vissa formalia, enlighet med förslaget, måsteI ien
ocksåingå för ansökan skall till behandling böratt tasen ny upp

tillgång till juridisk hjälp finnas. Skulle begreppet vilandeförklaring
offentligt biträde utökas.införas i någon form behöver också tillrätten
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rollFrivilligorganisationernas

kan humanitärfrivilligorganisationernanyckelfrågaEn göraär enom
uppstårsituationer iblandde problematiskaför lösainsats att somupp

organisationer-instämmer med utredarenverkställigheter. Jagvid att
sammanhang. tankei Denbörroll i asylprocessen övervägas ettnas

för sig också avfärdar,framför i ochutredningen att gemensom
fråga ansökandet gällersärskild rollorganisationerna när om nyen

docktimer jag intressant. Dettagömda asylsökandeinges ärsom av
mellan de berördainom ochdiskuteras vidarefråga behöveren som
liknande slagfrågorgäller andraorganisationerna. Detta även somav

organiseratskapautredningen harförslagdet ettattt.ex. meromsom
avvisats till hemlandet.ledsagandesamarbete för personer somav

förfogande harhaft till sitttid utredningenUnder den alltför korta som
varför jag intenämnvärd gradkunnat föras idiskussioner intesådana

ställning.själv bereddheller är att ta
stödjamed ochfrivilligorganisationerna kan arbetaFrågan hurom
livligföremål förasylansökanfått avslag sin är enpersoner som

förår värdi juni iHolländska myndigheteridebatt Europa.ute var
deltog och därmyndighetersåväl organisationerdärmöteett stort som

Även CouncilECRE, Europeandiskuterades.frågabl.a. denna on
sinhaftflertal tillfällenhar vidRefugees and Exiles, ämnetett

flyktingorganisa-mellan de nordiskafrågan diskuteratsagenda liksom
i augusti i år.i Köpenhamnvidtionerna möteettsenast

utlänningskontrollInre

denbestämmelsernaocksåi uppdragUtredningen har överatt omse
med tanke påsärskilthar aktualiseratsutlänningskontrollen. Dettainre
Schengenbe-det viktigtSchengenbestämrnelserna. Jag är attattanser

alltförför införatäckmantelanvändsintestämmelserna ettattsom
föröverblicka konsekvensernasvårtDetstrikt kontrollsystem. är att

inhämtandeangåendeliggeri det förslagenskildeden avsom nu
kartlägga illegalförövergripande karaktärinformation attav mer

och inteinvandring brottillegalorganisera ärvistelse i Sverige. Att ett
organisatörer,viktigt kommaasylrätten detförminst ärvärna attatt

vanligariskerarhursin verksamhet. Menofta hänsynslösa iärsom
uppehållstillstånd,medsåväl invandraremänniskor, svenskar attsom

metoder kommerarbetssätt Vilkasådantdrabbas attett manav
ytterligare ochutredasfrågan behöveranvända sig av Jag attanser

förslaget.ansluta mig tillkan därför inte
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Bilaga

Kommittédirektiv

verkställighetvidAnsvarsfördelning av Dir.

utvisningsbeslut inreavvisnings- och samt 1997:6

utlänningskontroll

regeringssammanträde den l6januari 1997.Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

med uppgift föreslå hurtillkallassärskild utredareEn att
beslut avvisning och utvisningverkställaföransvaret att om
polismyndighetema tillfrån Statensflyttaskan över

hittillsskall liksom verkställasBesluteninvandrarverk. ett
Möjligheterna de humanitäraeffektivtochvärdigt sätt. att

därvid kan roll skallfrivilligorganisationema ges en
för flyttaFörutsättningarnauppmärksammas. överatt
från Kriminalvårdensutrikestransportermedverksamheten

Invandrarverket skall undersökas. Förslagtilltransporttjänst
Invandrarverkets personal börvilkenskall lämnas rätt gesom

ansvarsfördelningen användaändringefter sådanatt aven
tvångsmedel.

utlänningslagens reglerskallUtredaren överväga om om ny
uppehållstillstånd endast skall kunna iansökan prövasom

avvisnings- eller utvisningsbesluttillanslutningdirekt att ett
förutlänningen tillgängligochverkställasskall är

verkställighet.
förändradeundersöka ellerskallUtredaren även nyaom

utlänningskontrollen behövs ochför den inremetoder om
fördelningen mellanibör skenågon förändring ansvaretav

myndigheterna.
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Bakgrund

Verkställighet och zztvisizingsbeslzitavvisnings-av

Enligt utlänningslagen 1989:529 skall ett av en
polismyndighet fattat avvisningsbeslut verkställas så snart som
möjligt hardet inte vunnit laga kraft. Detsammaäven gällerom
beträffande Invandrarverkets beslut avvisning medom
förordnande omedelbar verkställighet och domstols domom

utvisning.eller beslut I andra fall skall utlänningom en som
avvisats landet inomlämna två veckor och utlänningen som
utvisas landet inom fyralämna veckor efter det beslutet vunnit
laga kraft, inte bestämts. Om utlänningen inteannatom
självmant Sverige, skall polismyndigheten i detutreser ur
polisdistrikt där utlänningen vistas verkställa avvisnings- eller
utvisningsbeslutet. flestade fallI organiseras utresan ur
Sverige Kriminalvårdens transporttjänst uppdrag denav av
ansvariga polismyndigheten.

Utredningen verkställighet beslut avvisning ellerom av om
utvisning Verkställighetsutredningen har i sitt betänkande Ett
samlat verksamhetsansvar för asylärenden SOU 1995:55
föreslagit antal organisatoriska förändringar.ett
Flyktingpolitiska kommittén har i sitt betänkandet Svensk
flyktingpolitik i globalt perspektiv SOU 1995:75 tillstyrkt
förslagen. innebär bl.a.De for verkställighetatt ansvaret av
avvisnings- och utvisningsbeslut fors frånöver
polismyndighetema till Invandrarverket samt att
Kriminalvårdens transporttjänst organisatoriskt flyttas till
Invandrarverket i den del utrikestransporter.som avser

En ordningen där flera myndigheter samverkar vid
verkställandet beslut, kan enligt Verkställighetsutredningenav
leda till effektivitetbristande och svårigheter följaatt upp
myndigheternas verksamhet. Respektive myndighet kan ha
svårt planera sin verksamhet då den beroendeäratt egen av
åtgärder och prioriteringar vidtas andra myndigheter.som av
Exempelvis beror behovet förläggningsplatser hosav
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Invandrarverket bl.a. vilka prioriteringar dågörssom
avvisningsbeslut verkställs.

Ett de allvarligaste problemen då avvisnings- ellerav
utvisningsbeslut skall verkställas emellertid heltär oberoende

vilken ansvarsfördelning finns mellan svenskaav som
myndigheter, nämligen vissa länder låtaatt devägrar egna
medborgarna återvända till hemlandet. Ett allvarligtannat
problem utlänningen hållerär sig undanatt och därmed
avsiktligt hindrar besluten från verkställas.att

vånT gsmedel

Det förslag lämnats Utredningen verkställighetsom av om av
beslut avvisning eller utvisning förutsätterom att
Invandrarverkets personal får tillgriparätt tvångsmedel föratt

kunna verkställa beslut iäven fall där utlänningenatt vägrar
lämna landet. Detta förutsätter såväl klar fördelningen av

för tvångsanvändning mellan Invandrarverketansvaret och
polismyndighetema samverkan mellan berördasom
myndigheter. Det förutsätter de tjänstemänäven hosatt
Invandrarverket sådana befogenheter har lämpligsom ges
utbildning.

En arbetsgrupp inom Utrikesdepartementet utarbetar för
närvarande förslag till sådana författningsändringar som
aktualiseras för hålla utlänningaratt i förvaransvaret attav
enligt utlänningslagen bli överflyttat frånavses
polismyndighetema till Invandrarverket. Arbetsgruppen skall
redovisa sina förslag den 31 januari 1997.senast

Ny ansökan uppehållstillståndom

Före införandet 1989 års utlänningslag fanns omfattandeav en
reglering möjligheterna i samband med verkställighetattav av

avvisnings- eller utvisningsbeslut få tillett stånd en ny
prövning i Sverige.rätten Polismyndighetemaatt stannaav
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skyldighet lämnabl.a.hade verkställighets-ärendeöveratt ett
lnvandrarverket det åberopadestill när asylskäl intenya som

uppenbart oriktiga eller detansågs grundnär andravara av
åberopade asylskäl uppstod hinderorsaker eller svårigheterän

beslut avvisningverkställa eller utvisning ellerettatt om om
det eller hur beslutet skulletveksamt verkställas. Dessaomvar
bestämmelser i gällande utlänningslag medersattes nu en

enskilde utlänningenmöjlighet för den få ansökanatt en ny om
fastänuppehållstillstånd prövad, avlägsnandebeslutet vunnit

Möjligheterna få bifall tilllaga kraft. sådan ansökanatt en ny
emellertid.begränsades För ansökan skulle kunnaatt en ny

bifallas tidigare meddelatoch avvisnings- ellerett
utvisningsbeslut upphävas krävdes det fördes framatt
omständigheter inte tidigare. En ytterligareprövatssom

omständigheterförutsättning de åberopats antingenattvar som
tillutlänningen hade asyl härinnebar eller innefattaderättatt

humanitärsynnerliga skäl Bestämmelsernaart.av om ny
uppehållstillstånd finns i kap.ansökan 2 b5 §numeraom

ändradesoch årutlänningslagen 1997 SFS 1996:1379.senast
lydelsen fordrasEnligt den gällande förutom nya

enderaomständigheter utlänningen har tillrättatt
uppehållstillstånd enligt kap. § utlänningslagen3 4 eller detatt

strida humanitetens kravskulle verkställamot att
föravlägsnandebeslutet, ansökan skall få bifallas.att en ny

juli UtlänningsnämndenSedan den 1994 dessa1 prövar
ansökningar.

ansökningar uppehållstillståndAntalet Deär stort.omnya
kommit alltmer utnyttjasförefaller ha de utgöratt ettsom om

förfarandetordinarie iled i det asylprocessen.
i skrivelseUtlänningsnämnden har till regeringen

föreslagit ansökan endastA96/l79/MP skall kunnaatt en ny
anslutning. tilli direkt awisnings- ellerprövas att ett

skall verkställas och utlänningenutvisningsbeslut tillgängligär
antaletför verkställighet. Det ansökningarstora nya om

sig problemuppehållstillstånd i såväl organisatiorisktär ett
emellertid ocksåresursmässigt. Det bör ettsom ses som av
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flera de allmänna problemensymtom verkställighetrörsom
avvisnings- och utvisningsbeslut. När det olika skälav gårav

tidlång beslut verkställs, ökarutan att ett sannolikheten för att
det kommer till omständigheter kan komma läggasnya som att
till grund för ansökan uppehållstillstånd.en ny om

Inre zztlänøiizzgskontroll

Utlänningar vistas i Sverige enligt utlänningslagenärsom
skyldiga begäran polisman visaatt ellerav en upp pass
andra handlingar visar de har uppehållaatt rätt sig här.attsom
Utlänningar också skyldigaär kallelse infinnaatt sig hos
Invandrarverket eller polismyndighet för lämna uppgifteratten

sin vistelse här. Ansvaret för denna s.k. inreom
utlänningskontroll ligger polismyndighetema.
Flyktingpolitiska kommittén har i sitt betänkande framhållit att
denna kontroll bör tillmätas betydelsestörre denän haen synes
för närvarande. Kommittén finner det synnerligen angeläget att
polisen ökar sina insatser i denna del.

Deltagandet i Schengensamarbetet innebär Sverigeatt
medverkar i arbetet avskaffa passkontroller mellanatt de
deltagande minskadEn kontroll vid dessastaterna. gränser
förutsätter kontrollåtgärder i stället vidtas dels vidatt gränserna

länder inte deltar i samarbetet, dels inne i respektivemot som
land. Detta nödvändigt för undvikaär iattatt personer reser
och uppehåller sig tillstånd i Sverige och därmed kringgårutan
reglerna for invandring. förhållandetDet utlänningar vistas iatt
landet under längre tid uppehållstillstånd i mångautan utgör
länder socialt problem. Dessa problem har hittillsett varitstort
små i Sverige och övriga nordiska länder bl.a. grund attav
möjligheten klara sig undan upptäckt varit förhållandevisatt
liten. Den fria rörligheten inom EU är stortav personer av
värde i många finnssammanhang. Det emellertid uppenbaren
risk lättnader i kontrollen vidatt mellangränserna de länder

deltar i Schengensamarbetet utnyttjas för illegalsom
invandring. Tillämpningen utlänningslagstiftningen har iav
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i främstmedlemsländer EU, hittillsandrailiksomSverige,
uppehållstillståndfråganinriktas prövakommit attatt om

eller åberoparskyddsbehövande näraför är somsompersoner
höjaAllt satsas attsläktanknytning. större resurser

asylärenden. Enenskildautredningarnaikvaliteten personav
ellerbedömer hansochSverigetill attinvandravill somsom

uppehållstillstånd kanförtillräckligainte attskälhennes är
ellermöjligt,dettalegalt, ärnärmellandärför välja att resa

undvikaefter inresanillegalt och attförsöka resaannars
myndigheterna.kontakta

Uppdrag

efter renodlingstatsmakternahar strävatårUnder avensenare
koncentration detochansvarsområdenmyndigheternas en

kämverksamhet.myndighetsrespektiveuppfattas somsom
uppgiftervarje myndighetsdefinierabehovmedförDetta attav

myndigheterstill andraavgränsningamafastställaoch att
myndighetvilkenFråganansvarsområden. somom

såväl iverksamhet kanförskallorganisatoriskt sesensvara
tillverksamhetenisakinnehâllettillförhållande som

samhället.irolltotalamyndighetens
nuvarandeskallförändringar övervägsNär

till ändringar skallförslagochbibehållasrättssäkerhetsnivå
intrång iminsta möjligainnebäråtgärderinriktade somvara

såsom hittills kanbeslutensåintegritetenskilda attpersoners
värdigt ochgenomföras påkontrolleroch ettverkställas

humant sätt.
meduppdragmedtillsättsutredaresärskild att,En

lämnatsförslagdeiutgångspunkt avsom
förhurföreslåVerkställighetsutredningen, ansvaret

fattatsutvisningsbeslutochavvisnings-verkställighet somav
kanUtlänningsnämndenellerInvandrarverketregeringen,av

Invandrarverket medtillpolismyndighetemafrånflyttas över
Invandrarverketfråganeffektivitet. Att övervägaförbättrad om

efter beslutawisningarverkställaskall attansvaret aväven ges
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polismyndighet eller utvisningar efter dom eller beslut av
domstol ingår inte i utredarens uppdrag. Utredaren skall
däremot belysa förutsättningarna för utlänningaratt som
befunnits sakna skäl för uppehållstillstånd i högre grad frivilligt
lämnar Sverige och, detta inte sker,när hur avvisnings- och
utvisningsbeslut skall kunna såsom hittills verkställas ett
effektivt och värdigt Möjligheternasätt. därvidatt ge
humanitära frivilligorganisationer roll skallen
uppmärksammas. Om utredaren finner avgörande invändningar

flytta till Invandrarverketövermot att ansvaret bör en
alternativ lösning undersökas.

Utredaren skall undersöka förutsättningarna frånatt
Kriminalvårdens transporttjänst till Invandrarverket flytta över
verksamheten med utrikestransporter och hur samverkan
mellan inrikes- och utrikestransporter i fallså skall organiseras.

Utredaren skall vidare föreslå vilken Invandrarverketsrätt
personal, vid överflyttning skall detansvaret,en närav ges
gäller använda tvångsmedel för verkställaatt avvisnings-att
och utvisningsbeslut vilka krav börsamt ställassom
utbildning denna personal. Utredaren skall utgå frånav att
Invandrarverket inte skall användarätt tvångsmedelattges

vid verkets anläggningar,än vidannat gränsstationer, vid
mellan dessa platser i sambandtransport medsamt transport ut

Sverige. Utredaren skall utgå från de förslag redovisasur som
den arbetsgrupp inom Utrikesdepartementet skallav lämnasom

förslag till författningsändringar vilka aktualiseras attav
för hålla utlänningar i förvar enligtansvaret att utlänningslagen
bli överflyttat från polismyndighetemaavses till

Invandrarverket.
Utredaren skall utlänningslagensöverväga reglerom om ny

ansökan uppehållstillstånd kan ändras så sådanom att en
ansökan endast skall kunna i direkt anslutningprövas till att ett
avvisnings- eller utvisningsbeslut skall verkställas och
utlänningen tillgänglig forär verkställighet. Om sådanen
lösning inte kan ändamålsenligt eller olämpligäranses vara av

anledning, skall utredaren detannan överväga finns andraom
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håller sigutlänningar undanundvika när ettattvägar att
verkställas.skallutvisningsbeslutelleravvisnings-

vilken grad utlänningariskall beskrivaUtredaren
nödvändiga uppehållstillstånd ochlandetsig iuppehåller utan

utveckla fortsatt effektiva,förförutsättningarnaundersöka att
kontroll utlänningarförmetodervärdigaochhumana av som

i SchengensamarbetetdeltagandeSverigesvistas i landet.
problem kan uppkommasituation. Dedelvisskapar somnyen

de kan och böräntorde dock inte attnaturannanavvara
kan sedvanligvadför utgörahanteras inom ansessomramen

skall belysa vilkaUtredningenverksamhet.polisiär
eller metoder kanmetodernuvarandeförändringar nya somav

och förkunna hämtasskallkunskaperför attbehövas att
ske. Därvid skallkunnaskallkontrollerforderlig

börutlänningskontrolleninredenhuruppmärksammas
gränsövergångar andra ländertillanslutningutformas i mot

Det angelägetSchengensamarbetet. ärideltar attsom
berättigade anspråkenskildaskränkerintemetoderna

också sådana aspekterbelysaskallintegritet/Utredningen
uppfyllaskall högt ställda kravmetoder. Dessatänkbaraolika

utlänningskontrollen knuteninre är närarättssäkerhet. Den
skall emellertid utifrån sinaUtredarenverksamhet.till polisens

fråga förisåvälövrigt,iöverväganden ansvaretom
ioch utvisningsbeslutavvisnings-verkställigheten somav

utlänningskontrollen,inreför den ävenmetodernafråga om
fördelningenske i mellanbörförändringnågonöverväga om

för denInvandrarverketochpolismyndighetema ansvaretav
till den inreMed hänsynutlänningskontrollen.inre

samband med polisiärdelariutlänningskontrollens närastora
huvudsakiutgångspunktenbörverksamhet att ansvaretvara

polismyndighetema.liggerframtideniäven
förpliktelser Sverigeinternationelladeskall tillHänsyn tas

ii och deltagandetmedlemskapet EUåtagit sig genom
skall riktas deUppmärksamhetSchengensamarbetet. mot

kan medföra varvidEUrörligheten inomfriaförändringar den
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reglerna i Dublinkonventionen och inom Schengensamarbetet
rörande bl.a. återtagandefrågor särskilt skall beaktas.

En utgångspunkt for utredningen skall kostnadernaattvara
inte får överskrida nuvarande kostnader for jämförbar
verksamhet och volym inom utgiftsområdena 4 Rättsväsendet

flyktingar.och 8 Invandrare och Utredaren skall redovisa de
ekonomiska konsekvenserna förslagenav samt ange
finansieringen i den mån några förslag skulle innebära
utgiftsökningar. Utredaren skall därvid vilka kostnaderange

initiala och vilkaär långsiktiga.ärsom Utredarensom mer
skall redovisa de effektivitetsvinsteräven kan uppnåssom

förslagen. Konsekvenserna for polismyndighetemasgenom och
Invandrarverkets övriga verksamhet skall också redovisas.
Utredaren skall lämna förslag på de forfattningsändringar som
förslagen föranleder.

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter och
organisationer och med andra utredningar berörsom
Invandrarverkets verksamhet. För arbetet gäller
kommittédirektiven till samtliga kommittéer och särskilda
utredare angående redovisning regionalpolitiskaav
konsekvenser dir. 1992:50, offentligapröva åtagandenatt
dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiskaatt konsekvenser
dir. 1994:124 och redovisa konsekvensernaatt for
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Uppdraget skall redovisas den 30juni 1997.senast
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