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Utkast till lagrådsremissen Befogenheter för polisen när beslut om 
avvisning eller utvisning verkställs 

(Ju2016/09295/L7) 

Riksdagens ombudsmän har beretts tillfälle att yttra sig över utkastet till 

lagrådsremissen Befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning 

verkställs. 

Jag välkomnar de ändringar i 9 kap. utlänningslagen som föreslås i utkastet och 

som åtgärdar de brister i lagstiftningen jag har påtalat. Den lösning som valts med 

ett tillfälligt omhändertagande, vilket som utgångspunkt inte ska vara längre än 24 

timmar, innebär en begränsad inskränkning av den enskildes fri- och rättigheter 

samtidigt som nödvändiga åtgärder kan genomföras.  

När det gäller det resonemang som förs i utkastet i samband med förslaget att ge ett 

uttryckligt lagstöd för den verkställande myndigheten att vidta åtgärder för att 

skaffa resehandlingar m.m. har jag följande synpunkter. 

Förslaget innebär att polisen bl.a. ges rätt att omhänderta och föra en utlänning till 

en ambassad för en personlig intervju. Jag har ställt mig tveksam till om 

sekretessen till skydd för den enskilde helt kan upprätthållas i en intervjusituation 

som polisen inte har någon rådighet över och som sker på ett annat språk (se JO 

2016/17 s. 626, dnr 2488-2014). I utkastet anges att det är av stor vikt att 

Polismyndigheten noggrant överväger vilka uppgifter som enligt 7 kap. 20 § 

utlänningsförordningen kan lämnas till den utländska myndigheten i samband med 

besöket. Vidare sägs att Polismyndigheten inte kan ansvara för vilka frågor som 

ställs vid en personlig intervju som den enskilde självmant deltar i och att det inte 

finns något hinder mot att den enskilde självmant lämnar uppgifter som skulle 

kunna omfattas av sekretess (avsnitt 4.5).  

Frågan är emellertid om en utlänning som med tvång förts till sin 

hemlandsambassad kan anses delta frivilligt i en intervju och om förutsättningarna 

under en intervju är sådana att uppgifter verkligen lämnas självmant. Denna 

frågeställning och de risker som kan finnas i dessa situationer behandlas inte i 
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utkastet till lagrådsremiss, vilket enligt min mening bör ske i det fortsatta arbetet 

med förslaget i denna del.  

Jag tillstyrker de övriga förslag som lämnas i utkastet.  

 

Cecilia Renfors 

  Lisa Wiberg 


