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Migrationsverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat 

förslag om att förlänga möjligheten till obligatoriska identitetskontroller vid 

resa med passagerarfartyg. 

 

De föreslagna ändringarna tar inte direkt sikte på Migrationsverket 

verksamhet. Migrationsverket vill trots detta passa på att lämna följande 

synpunkter.  

 

Av promemorian framgår att felaktiga uppgifter i passagerarlistor kan 

försvåra sjöräddningen och en effektiv hantering av de vidare 

efterverkningarna om en olycka skulle inträffa. Problemet med felaktiga 

uppgifter i passagerarlistor har särskilt uppmärksammats vid områden och 

på vissa särskilda färjelinjer där migranter vill ta sig över landsgränser, men 

av olika anledningar inte vill identifiera sig och därför reser under falsk 

identitet och nationalitet och ofta utan någon identitetshandling. 

 

Vidare framgår att det fortfarande finns en risk för sjösäkerheten p.g.a. att 

flyktingströmmen som rör sig genom Europa fortsatt är stor och den 

geopolitiska utvecklingen framåt som påverkar dessa migrationsströmmar är 

fortsatt osäker. Sedan mars i år föreligger dessutom en massiv tillströmning 

till unionen av fördrivna personer som har tvingats lämna Ukraina p.g.a. 

Rysslands invasion av landet.  

 

Krav på identitetskontrollerna för vuxna i vissa fall infördes 2015. En 

obligatorisk skyldighet att kontrollera giltig identitetshandling med fotografi 

infördes 2022, men med fortsatt undantag för barn som reser i sällskap med 

förälder som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi. 

 

Det är något oklart vilka möjligheter en transportör har att kontrollera att 

den person som uppger sig vara förälder till ett barn faktiskt är det, utan att 

säkerställa barnet identitet. Vid migrationsströmmar finns dessutom risk för 

att barn blir offer för bl.a. människohandel, men även andra former av brott. 
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I en sådan situation reser barn ofta med en person som uppger sig vara dess 

förälder. Det bör dessutom vara svårt att bedöma om en person i den åldern 

faktiskt är underårig när ingen identitetskontroll krävs. Även om det här inte 

är fråga om en gränskontroll kan undantaget för identitetskontroll av barn 

riskera att underlätta för människosmugglare och försvåra upptäckten av 

människohandel. 

 

Någon konsekvensanalys över vilka risker undantaget från identitetskontroll 

av barn kan få, speciellt med tanke på migrationsströmmarna, har inte gjorts 

vare sig vid framtagandet av denna promemoria eller tidigare. 

Migrationsverket efterlyser en sådan konsekvensanalys och anser att det är 

särskilt viktigt nu när förslaget om skärpning återigen föreslås förlängas.  

 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad ställföreträdande 

generaldirektör efter föredragning av rättsliga experten Annika Eriksson. I 

den slutliga beredningen har även rättschefen Carl Bexelius deltagit. 

 

 

 

Inga Thoresson Hallgren 
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