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Remissyttrande över promemorian Ett nytt regelverk 
för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)

Förvaltningsrätten anser att det finns behov att förtydliggöra vilken myndighet 
som ansvarar för registrering av ett återreseförbud som, enligt 8 kap. 27 § andra 
stycket utlänningslagen (2005:716), beslutats av en migrationsdomstol eller 
Migrationsöverdomstolen utan att lägre instans meddelat ett sådant beslut. 
Ansvaret kan omfattas av Migrationsverkets ansvar att, enligt 4 § andra stycket 
förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om 
Schengens informationssystem, göra nödvändiga uppdateringar av myndighetens 
registreringar. Det vore dock önskvärt om detta förtydligas. 

Vidare anser förvaltningsrätten att det bör tydliggöras vilken myndighet som 
ansvarar för registrering av ett avvisning- och utvisningsbeslut som en 
migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen i undantagsfall, med stöd av   
8 kap. 27 § tredje stycket utlänningslagen, får besluta om utan att lägre instans 
prövat frågan. Situationen omfattas inte uttryckligen av Migrationsverkets 
registreringsansvar enligt 4 § förslag till lag med kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordningar om Schengens informationssystem. Om Polismyndigheten 
är ansvarig myndighet är det önskvärt med ett tillägg i bestämmelserna om 
domstolarnas underrättelseskyldighet i 7 kap. utlänningsförordningen (2006:97) 
om att domstolarna ska underrätta Polismyndigheten när ett sådant beslut fattas.  

Förvaltningsrätten föreslår slutligen en språklig justering av 3 § förslag till 
förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om 
Schengens informationssystem. Föreslagen bestämmelse lyder ” Om det enligt 
artikel 24 i polisförordningen finns hinder mot att verkställa en begäran från en 
annan stat i Sverige”. För att undvika syftningsproblem vore det bättre om 
bestämmelsen i stället lyder ” Om det enligt artikel 24 i polisförordningen finns 
hinder mot att i Sverige verkställa en begäran från en annan stat”.  
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I övrigt har förvaltningsrätten, utifrån de aspekter domstolen har att beakta, inga 
ytterligare synpunkter om förslagen.  

______________________ 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Gunnar Gustafson. 
Föredragande har varit förvaltningsrättsfiskalen Linnea Andersson.  

Gunnar Gustafson 

Linnea Andersson 


