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Remissvar avseende Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med
säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)
Av kustbevakningslagen framgår bestämmelser om Kustbevakningens befogenheter vid
brottsbekämpning och ordningshållning men även vissa mer allmänna bestämmelser kring
kontroll och tillsyn. Lagens geografiska tillämpningsområde framgår av 1 kap. 4-6 §§
kustbevakningslagen och innebär i stora drag att Kustbevakningen kan agera till sjöss men att
det även finns möjlighet att utöka det geografiska tillämpningsområdet i vissa fall. Det medför
till exempel att Kustbevakningen kan genomföra en inre utlänningskontroll även på land i
anslutning till sjötrafiken med stöd av utlänningslagen eller en kontroll av farligt gods i
hamnars landområden med stöd av lagen om transport av farligt gods. Vidare kan
Kustbevakningen i den utsträckning som följer av ett författningsenligt uppdrag biträda
Polismyndigheten, åklagare, Tullverket eller någon annan myndighet med en viss åtgärd till
exempel i land.
I 3 kap. 8 § förslag till lag om särskild kontroll av vissa utlänningar anges att om kontroll av
en utlänning sker under medverkan av en kustbevakningstjänsteman har han eller hon samma
rätt att omhänderta en utlänning som en polisman. Kustbevakningen hade gärna sätt ett
förtydligande var myndigheten geografiskt har möjlighet att omhänderta en utlänning enligt
lagen.
Kustbevakningen har, utifrån sitt verksamhetsområde, i övrigt inga synpunkter på förslagen i
betänkandet av Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter.
---------Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets
handläggning har deltagit verksamhetsutvecklaren Anna Kimber, chefen enheten för
metodutveckling sjöövervakning Per Strand och verksjuristen Helen Johansson, föredragande.
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