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Till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2018/19:217 Stort behov av förvarsplatser hos Migrationsverket
Enligt såväl Migrationsverket som polisen behövs omkring 900 förvarsplatser i
Sverige under år 2020, men migrationsministern har varit tydlig med att det inte
är aktuellt med något utökat uppdrag för att uppnå detta. Detta trots vetskapen
om att personer med avvisningsbeslut kan avvika och vetskapen om att inte ens
hälften av dessa platser finns att tillgå i dag. Anställda vid förvaren har uppgett
för SVT att behovet är så stort att en ny person tas in så fort en person lämnar
förvaret. En konsekvens av bristen riskerar bli att myndigheterna tvingas
att avstå från att fatta beslut om förvar, och i vissa fall trots att det finns grund
för det.
Med hänvisning till att det i dag kommer betydligt färre antal asylsökande till
Sverige tycks regeringen inte se något behov av fler platser, trots att minnet av
terroristen Rakhmat Akilov, som saknade uppehållstillstånd och ändå kunde
utföra ett blodigt terrordåd, bör vara färskt. Enligt Migrationsverket tas
dessutom allt fler personer i förvar av andra anledningar än en asylprocess med
väntat negativt besked. Skälet till förvar har alltså i många fall med andra
grunder att göra.
Under föregående år hade Migrationsverket som mål att bygga ut 150 nya
förvarsplatser samtidigt som regeringens uppdrag innebar 100 nya platser året.
Resultatet blev enbart 60 platser.
Inte minst med anledning av att januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och
L kommer att innebära en liberalare migrationspolitik lär antalet migranter att
öka från dagens nivåer.
Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson:
Hur kommer det sig att regeringen gör en helt annan bedömning än polisen och
Migrationsverket avseende behovet av försvarsplatser i Sverige 2020, och anser
ministern att det finns bättre sätt att skydda Sverige från personer som anses
utgöra säkerhetshot eller kan avvika från att lämna landet?
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………………………………………
Markus Wiechel (SD)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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