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Betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 
2020:54) 
 
Polismyndigheten har tagit del av betänkandet och lämnar följande synpunkt-
er.  
 
6.5.1 Tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel 
Polisanställda som arbetar inom gränskontroll får hantera flera förfrågningar 
från allmänheten om gränspassage under den tid som ett uppehållstillstånd löpt 
ut och en ansökan om förlängning är föremål för prövning hos Migrations-
verket. I och med att det föreslås att tidsbegränsade uppehållstillstånd fortsatt 
ska vara huvudregel kommer dessa förfrågningar att kvarstå. Kortare hand-
läggningstider hos Migrationsverket skulle således medföra att resurser som 
utför gränskontroll kan frigöras hos Polismyndigheten.  
 
14.3.2 Offentliga biträden 
Polismyndigheten utgår ifrån att den översyn som föreslås även omfattar de 
situationer i vilka det är Polismyndigheten som förordnar offentliga biträden. 
Myndigheten välkomnar översynen. 
 
15.5.9 Återvändande  
I avsnittet redogörs bl.a. för de kvantitativa konsekvenserna för återvändande-
systemet genom möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på grund av synner-
ligen ömmande skäl. Det är dock inte alltid säkert att utlänningar har känne-
dom om den praxis som gäller, som t.ex. innebär att långvarig vistelse i sig 
inte kan utgöra skäl för att bevilja uppehållstillstånd.1 Det kan därför antas att 
asylsökande, i hopp om att kunna omfattas av regleringen, i mindre utsträck-
ning medverkar till att återvända i enlighet med meddelade beslut.  
 
 
 
                                                 
1 Jfr MIG 2008:10 och MIG 2014:9 
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Övriga synpunkter 
Polismyndigheten vill i detta sammanhang framhålla vikten av en väl funger-
ande och effektiv återvändandeverksamhet, dvs. verksamhet för att stimulera 
självmant återvändande, och för att verkställa av- och utvisningar med tvång.2 
Myndigheten ser behov av att frågor kopplade till återvändande beaktas i 
större utsträckning vid fortsatta överväganden om förslag på det migrations-
politiska området.    
 
 
Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back efter föredragning av 
juristen Helena Lif. Handläggaren Sasha Madzar har deltagit i beredningen av 
ärendet. Rikspolischefen Anders Thornberg har informerats om yttrandet. 
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2 Se Riksrevisionens granskningsrapport Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och 
effektivitet, RiR 2020:7.  


