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Migrationsverket har inga synpunkter på förslagen i den remitterade
promemorian, eller på utformningen av dessa. Migrationsverket vill dock
lämna följande synpunkter vad gäller konsekvenserna av förslagen.
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De personer som kan komma att omfattas av de föreslagna reglerna om
resning har ofta ansökt om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. När
frågan om resning aktualiseras kan ärendet om uppehållstillstånd fortfarande
vara öppet hos Migrationsverket. I normalfallet torde ärendet om uppehållstillstånd ha avgjorts och personen antingen ha beviljats uppehållstillstånd
eller ha meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning när frågan om
resning aktualiseras. Förslaget väcker mot denna bakgrund vissa frågor om
informationsutbyte mellan myndigheter.
Det är viktigt att Migrationsverket får kännedom om allmän domstols nya
bedömning av personens ålder. I de fall allmän domstol beslutar om utvisning av personen ska Migrationsverket underrättas enligt 7 kap. 11 §
utlänningsförordningen. Det kan dock finnas situationer där allmän domstol,
efter ett beslut om resning, beslutar om ändrad påföljd på grund av de nya
åldersuppgifterna, men där det inte bedöms finnas förutsättningar för ett
beslut om utvisning på grund av brottet. Även i en sådan situation är det
viktigt att Migrationsverket får kännedom om den ändrade åldersuppgiften.
I de fall Migrationsverket har beslutat om avvisning eller utvisning av
personen, och personen av Migrationsverket bedömts vara ett ensamkommande barn, kan den nya åldersuppgiften vara av betydelse för frågan om
det måste finnas ett ordnat mottagande i hemlandet enligt 12 kap. 3 a §
utlänningslagen. Personens ålder är också av betydelse för tillgången till
barnspecifika rättigheter, såsom en barnanpassad skydds- och mottagningsprocess, och för bedömningen av skyddsbehovet. Om personen beviljats
uppehållstillstånd i Sverige och frågan om ålder varit av avgörande
betydelse för beviljandet av sådant tillstånd, kan den nya åldersuppgiften
vara av betydelse för att Migrationsverket ska kunna avgöra om ett förfarande om återkallelse av det tidigare meddelade uppehållstillståndet ska
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inledas. Mot denna bakgrund bedömer Migrationsverket att det måste
säkerställas att det finns lagliga möjligheter för att Migrationsverket ska
kunna få kännedom om den nya uppgiften om ålder. Detta berörs inte i
promemorian. Det bör därför utredas om det krävs någon form av uppgiftsskyldighet för att Migrationsverket ska få kännedom om samtliga fall där
resning beviljats med anledning av nya uppgifter i åldersfrågan.
En annan fråga är om allmän domstols förnyade bedömning i åldersfrågan
ska överföras till centrala register, såsom t.ex. folkbokföringsregistret eller
den centrala utlänningsdatabasen. Det framstår som otillfredsställande att en
och samma person bedöms ha olika åldrar hos olika myndigheter. Något
ställningstagande i denna fråga finns inte i promemorian. Om förslagen ska
införas är det dock viktigt att denna fråga utreds.
Det saknas också vägledning om hur Migrationsverket ska hantera nya
uppgifter om en persons ålder som verket får kännedom om i sin verksamhet. Det framgår inte av den remitterade promemorian om
Migrationsverket förväntas lämna uppgifter till åklagarmyndigheten i de fall
Migrationsverket gör en annan bedömning av en persons ålder än den
domstol som dömt i ett tidigare brottmål. Detsamma gäller i de fall då
Migrationsverket får in id-handlingar eller annan bevisning som visar på att
personen har en högre ålder än den som domstolen har baserat straffpåföljden på. Om Migrationsverket förväntas lämna sådana uppgifter är det
viktigt att det finns lagliga förutsättningar för ett sådant informationsutbyte.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredragning av rättsliga experten Ellen Regebro. I beredningen har rättsliga
experten Anna Lindblad deltagit. I den slutliga beredningen har även
rättschefen Fredrik Beijer deltagit.
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