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2019/20:1263 Förvarstagna under coronakrisen
I mitten på mars uppmanade den nationella gränspolissektionen samtliga
regioner att göra en grundlig bedömning för att se vilka förvarstagna som ska
släppas för att i stället ställas under uppsikt.
Gränspolisen i Bergslagen har släppt 40 procent av sina förvarstagna, eftersom
det inte är lagligt att hålla dem i förvar när det inte går att utvisa dem till följd
av coronapandemin. Region Öst har släppt elva personer och Region
Stockholm åtta. I fyra av landets sju regioner har dock ingen släppts, med
hänvisning till pandemin, enligt tidningen ETC. Coronapandemin har försvårat
eller omöjliggjort utvisningar, bland annat till Afghanistan. När det inte längre
är möjligt att planera en utvisning försvinner ofta grunden för förvarstagande,
både enligt svensk och internationell rätt. I förvaren råder stor oro, vilket flera
medier rapporterat om. De förvarstagna lever nära varandra, och åtgärderna för
att stoppa smittspridning beskrivs som begränsade. Ytterligare en brist i
hantering av förvarstagna under coronapandemin är att de som släpps ut i vissa
fall saknar förutsättningar att klara sig på egen hand. I och med att de inte alltid
får beslut om verkställighetshinder får de inte rätt till bistånd enligt LMA och
får klara sig på egen hand efter bästa förmåga. En förvarstagen som
konstaterats smittad med covid-19 erbjöds att lämna förvaret men valde att
stanna i brist på alternativt boende. Han avled senare, till följd av sjukdomen.
Vänsterpartiet är kritiskt till att uppmaningen från den nationella gränspolisen
verkar hanteras så olika av de olika regionerna. Det förefaller inte rättssäkert.
De som släpps ur förvar då grunden för förvarstagandet upphört måste också få
beslut om verkställighetshinder och ges goda möjligheter att klara sig utanför
förvaret.
Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson:

Avser ministern att ta några initiativ för att garantera rättssäkerheten för
förvarstagna och att de som släpps ur förvaret får möjlighet att klara sig på egen
hand?
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………………………………………
Christina Höj Larsen (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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