Regeringsbeslut

I:18

2020-12-03
Ju2020/04473

Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket och Polismyndigheten att
analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera
informationsöverförandet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Migrationsverket och Polismyndigheten att
gemensamt analysera vilka uppgifter som behöver kunna överföras mellan
myndigheterna för att förbättra förutsättningarna för att verkställa avlägsnandebeslut. Myndigheterna ska redogöra för vilka hinder som finns
enligt gällande regelverk när det gäller att verkställa beslut om av- eller
utvisningar. Vidare ska myndigheterna lämna förslag på åtgärder som kan
vidtas och vid behov föreslå vilka konkreta förändringar som behövs av
nuvarande sekretess- och dataskyddsbestämmelser för att möjliggöra en
effektiv informationsöverföring.
Uppdraget ska samordnas av Migrationsverket och redovisas till regeringen
(Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2021.
Bakgrund

Riksrevisionen har i granskningsrapporten Återvändandeverksamheten –
resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7) granskat hur regeringen har
styrt återvändandeverksamheten och hur myndigheterna har genomfört
denna verksamhet mellan åren 2013 och 2018. Riksrevisionen lämnade som
en rekommendation till regeringen att överväga hur överföringen av
information mellan Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården
i återvändandearbetet kan förbättras.
Riksrevisionen bedömer i rapporten att betydande ineffektivitet i verksamheten kan härledas till brister i överföring av information mellan
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myndigheterna. Det betungar verksamheten, medför risker för fel samt
försvårar uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Bristerna orsakas
bland annat av oförenliga ärendehanteringssystem, skilda rutiner och
begrepp vid registrering av ärenden och omfattande manuell hantering.
Riksrevisionens iakttagelse är att det förekommer överarbete, informationsförluster och rena felregistreringar vid överföringen av information
mellan myndigheterna. Riksrevisionen uppger att Migrationsverket och
Polismyndigheten har anfört att myndigheternas verksamhet försvåras av
avsaknaden av sekretessbrytande bestämmelser. Riksrevisionen konstaterar
att regeringens ambition om en effektiv och ändamålsenlig behandling av
personuppgifter inte till fullo uppnåtts i återvändandeverksamheten.
I skrivelsen Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten
2019/20:191 redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och
rekommendationer som Riksrevisionen har gjort. Regeringen instämmer helt
i Riksrevisionens tredje rekommendation om vikten av ett förbättrat
informationsutbyte och registerkvalitet. Regeringen bedömer att överlämningen av ärenden från Migrationsverket till Polismyndigheten behöver
fungera bättre och instämmer i att åtgärder behöver vidtas, bl.a. genom att
Migrationsverket och Polismyndigheten ska ges i uppdrag att redovisa vilken
information myndigheterna anser skulle behöva överföras från Migrationsverket till Polismyndigheten för att förbättra Polismyndighetens förutsättningar att verkställa beslut om av- eller utvisning.
Närmare om uppdraget

Myndigheterna ska beskriva vilka uppgifter som delas mellan myndigheterna,
på vilket sätt och genom vilka kanaler dessa uppgifter delas mellan
myndigheterna och i vilka olika skeden i processen som informationen
överförs.
I uppdraget ingår att föreslå vilka åtgärder som myndigheterna kan vidta
inom ramen för nu gällande regelverk för att effektivisera informationsöverföringen och åtgärda de brister som Riksrevisionen lyfter fram som
betydande ineffektivitet i verksamheten. Myndigheterna ska vidare redovisa
sin respektive syn på vilken information som inte kan lämnas inom ramen
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för nuvarande regelverk. I utformningen av förslagen ska myndigheterna
beakta behovet av att upprätthålla ett gott skydd för den enskildes integritet
samtidigt som en ändamålsenlig och effektiv informationsöverföring
möjliggörs.
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