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Promemorian Ändring i det tillfälliga inreseförbudet från
tredjeland
Polismyndigheten har följande synpunkter och förslag att framföra avseende
det remitterade underlaget för ändring i det tillfälliga inreseförbudet från
tredjeland.
Före något ytterligare undantag införs från inreseförbudet bör särskilt beaktas
att antalet nekade inresor, med stöd av förordningen om tillfälligt inreseförbud
till Sverige, på grund av alla undantag har nått mycket låga nivåer i förhållande till antalet inresta. Undantagen urholkar i praktiken huvudregeln om
inreseförbud. Samtidigt kräver gränskontrollerna omfattande resurser av
Polismyndigheten och resursuttaget är stort i förhållande till utfallet.
Angående förslaget att utvidga undantaget i 3 § tredje stycket 12 förordningen
till att även omfatta ”liknande internationella elittävlingar” vill
Polismyndigheten framföra följande. Tillägget öppnar upp för flera tävlingar
som avsett, men det är tämligen oklart vilka tävlingar som faller in under
begreppet. Nuvarande lydelse utan ytterligare motivering förväntas medföra
gränsdragnings- och tillämpningssvårigheter för Polismyndigheten och
enskilda gränskontrollanter. Förtydliganden är att föredra ur ett tillämpningsperspektiv för att åstadkomma enhetlig, förutsebar och önskvärd tillämpning
av regleringen.
Polismyndigheten föreslår därför att så mycket vägledning som möjligt ges om
den avsedda tolkningen och tillämpningen av begreppet, direkt i författningstexten med närmare förklaring i motiv eller i vart fall genom utvecklade skäl.
Det är angeläget också sett till att ändringen föreslås mot bakgrund av att
Polismyndighetens tolkning av det nuvarande undantaget inte delas.
Det bör preciseras vad som borde beaktas vid bedömningen av huruvida det är
fråga om en ”liknande internationell elittävling” och om några kriterier eller
omständigheter ska vara avgörande. Överväganden bör också inkluderas
angående andra typfall än tävlingar i s.k. e-sport.
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Detta yttrande har beslutats av den nationella kommenderingschefen
Per Engström efter föredragning av juristen Cassandra Utas Stokic.
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