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Yttrande angående Promemorian – Arrestantvakter
och transportuppdrag
(Ju2021/03820)
Migrationsverket bedömer att förslaget till ändringar i polislagen (1984:387)
inte kommer att få en stor inverkan på Migrationsverkets transporter.
Migrationsverket önskar lämna följande synpunkter på delar av förslagen i
promemorian.
En majoritet av de personer som är förvarstagna hos Migrationsverket har
vid något tillfälle placerats utanför en av Migrationsverkets förvarslokal
med stöd av 10 kap. 20 § utlänningslagen (2005:716).
Migrationsverket ser inte att det i promemorian framgår vad som gäller
angående arrestantvakternas transportuppdrag som sker i anslutning till
verkställandet alternativt förfallandet av ett placeringsbeslut på en arrest
fattat av Migrationsverket.
Migrationsverket ser gärna att det förtydligas vad som inkluderas i
arrestantvakternas transportuppdrag gällande personer som är tagna i förvar
hos Migrationsverket vid en placering på en arrest.
Om arrestantvakternas transportuppdrag även omfattar att följa med till och
från ett av Migrationsverkets förvar kan det medföra kortare ledtider och en
mer flexibel hantering av transporterna. Det gäller personer tagna i förvar
som av transportlogistiska skäl är placerade i en arrest i väntan på att
transporteras till ett av Migrationsverkets förvar. Migrationsverket ser gärna
att det förtydligas att uppdraget även omfattar dessa transporter.
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Migrationsverket vill lyfta att det är svårt att effektivisera transporter av
personer som är tagna i förvar då flera myndigheter är inblandade. I regel är
det Migrationsverket som ska utföra nödvändiga transporter av utlänningar
som hålls i förvar (inte under placering i arrest).
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Om Migrationsverket begär det ska Kriminalvården lämna den hjälp
som behövs för att transportera en utlänning som hålls i förvar.
Kriminalvården kan i sin tur i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.
Migrationsverket har således behov av att andra myndigheter ska bistå
med transporter.
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter
föredragning av verksjurist Louise Samuelsson. I den slutliga
handläggningen har rättschef Carl Bexelius och rättsenhetens chef
Åsa Nyblom Lööv deltagit.
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