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Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Befogenheter för
polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs
Ju2016/09295/L7
Kriminalvården har följande synpunkter.
Kriminalvården konstaterar att lagförslaget i utkastet till lagrådsremiss ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen rätt att omhänderta en utlänning vars avvisnings- eller utvisningsbeslut ska verkställas. Utkastet är inte alldeles tydligt huruvida den som omhändertas enligt
lagförslaget är att anse som frihetsberövad (jfr t.ex. SOU 2011:7 s. 105). Det behöver klarläggas under ärendets fortsatta beredning. Om den som omhändertas vid avvisning eller
utvisning inte är att anse som frihetsberövad ger nämligen inte den lagändring som nyligen
är föreslagen i polislagen (prop. 2016/17:57) någon rätt för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att överlämna transporten av den omhändertagne till Kriminalvården. Det innebär att den hänvisning som görs i författningsfattningskommentaren till 9 kap. 12 § utlänningslagen behöver förtydligas.
Kriminalvården behandlas inte i konsekvensavsnittet. Om avsikten är att den som är omhändertagen ska kunna transporteras av Kriminalvården är det nödvändigt att regeringen
återkommer med en konsekvensanalys i denna del. Kriminalvården erinrar i detta sammanhang om att redan förslagen i prop. 2016/17:57 innebär ett utökat transportuppdrag för
Kriminalvården och att Kriminalvården i det lagstiftningsärendet framfört att det är angeläget att regeringen följer kostnadsutvecklingen på detta område. Denna synpunkt gör sig
givetvis med ännu större kraft gällande om avsikten med förslaget är att utvidga Kriminalvårdens transportuppdrag ytterligare.
Av utkastet framgår uttryckligen att ett beslut om omhändertagande med stöd att förslaget
inte innebär någon möjlighet till insättning i arrest eller motsvarande inlåsning. I det fall det
är tänkt att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska kunna överlämna den omhändertagne till Kriminalvården anser dock Kriminalvården att det inte finns något bärande hinder mot att låta den omhändertagne övernatta på t.ex. ett häkte. Kriminalvården anser att
det finns både individsäkerhetsmässiga aspekter och ekonomiska skäl som talar emot att
övernatta med en omhändertagen person i ett hotellrum.
Utredningen har angett att de flesta verkställighetsresor sker från Arlanda. Kriminalvården
vill erinra om att många verkställighetsresor även sker från Kastrup. Medveten om att frågan inte kan omhändertas inom ramen för detta ärende vill Kriminalvården ändå peka på
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problemet avseende otydligheter rörande bl.a. Kriminalvårdens befogenheter att vidta
tvångsåtgärder på danskt territorium. Den otydlighet som råder i detta hänseende skapar
osäkerhet bland personalen och riskerar även att påverka valet av plats för verkställighetsresor. Detta kan resultera i längre transferresor för den enskilde. Kriminalvården anser därför att regeringen, inom ramen för förslagsvis det nordiska samarbetet, bör initiera samtal
med Danmark om en ordning som säkerställer säkra och effektiva avvisningar och utvisningar från Kastrup.
____________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Nils Öberg efter föredragning av verksjuristen Ida Forss. I den slutliga handläggningen har även chefen för nationella transportenheten Johan Mellbring och chefen för sektionen för verksjuridik Eric Leijonram deltagit.
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