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Inledning

Migrationsverket är positivt till att en granskning av satsningen genomförts
och avser att se över de delar som enligt rapporten behöver utvecklas, både
internt och myndighetsgemensamt.
Synpunkter på regeringens styrning

Granskningen avseende regeringens styrning visar bland annat att regeringsuppdraget från 2015 är slutredovisat, att det finns konsensus mellan regering
och myndigheterna och att det övergripande målet för satsningen är att
tillsammans bekämpa organiserad brottslighet. Arbetet ska finansieras inom
förvaltningsramen. Myndigheterna lyfter dock att det saknas tydlighet i hur
det myndighetsgemensamma arbetet ska prioriteras i förhållande till myndigheternas övriga uppgifter. Vidare visar rapporten att det saknas regelbunden dialog med myndigheterna samt uppföljning av respektive myndighets del i arbetet.
Migrationsverket instämmer i granskningens slutsatser och rekommendationer. Verket önskar att regeringen tydligare klargör hur arbetet ska prioriteras i förhållande till övrig verksamhet vad gäller resurssättning. Detta är
av särskilt intresse då Migrationsverket inte är en brottsutredande myndighet. Migrationsverket välkomnar även tydligare uppföljningsdirektiv i
dialog med ansvarigt departement i enlighet med rekommendation.
Synpunkter på de samverkande myndigheternas arbete med att skapa
förutsättningar i syfte att nå målen

tBfd16 2017-06-20

Rapporten kommer fram till att myndigheterna har en gemensam organisation som innebär både strategiskt och operativt samarbete på nationell och
regional nivå och att myndighetsrepresentanterna överlag är nöjda med de
förutsättningar som deras myndighet givit dem. Dock visar granskningen att
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det saknas riktlinjer för operativa rådet samt att det finns skillnader mellan
myndigheterna vad gäller uppföljningsmetoder.
Även i den här delen instämmer Migrationsverket i granskningens slutsatser
och rekommendationer. Utmaningen vad gäller uppföljning är att harmonisera de olika myndigheternas redovisningsförutsättningar kopplat till satsningen. Migrationsverkets system (Centrala utlänningsdatabasen, CUD) är
exempelvis individbaserat till skillnad från flera av de andra myndigheternas
vilket ger olika förutsättningar i vad som kan följas upp. Ett annat problem
som verket identifierat är att en stor del av verksamheten är underrättelsebaserad vilket försvårar möjligheterna till uppföljning. Myndigheterna bör
därför i större utsträckning samverka i syfte att hitta ett adekvat redovisningsformat som tar hänsyn både till de mål som ställs upp, samt de olika
myndigheternas förutsättningar för redovisning kopplat till satsningen. Med
det sagt är det dock rimligt att huvudansvaret för att redovisa resultat och
effekter ligger hos Polismyndigheten.
Vad gäller uppföljning av resursåtgång har Migrationsverket sedan den
1 april 2019 infört nya koder i tidsrapporteringssystemet särskilt avdelade
för arbete inom den myndighetsgemensamma satsningen. Detta torde underlätta återrapportering avseende resursåtgång samt ligga till grund för framtida resurssättning.
Sammanfattande kommentarer

I stort har Migrationsverket inget att invända mot de slutsatser som rapporten
kommer fram till utan verket instämmer i att det finns brister vad gäller styrning och återrapportering. Migrationsverket vill dock lyfta att rapporten även
visar att myndigheterna har en fungerande gemensam organisation samt att
myndighetsrepresentanterna överlag är nöjda med de förutsättningar som
myndigheten givit dem. Detta visar på att det finns ett bra samverkansklimat
att utgå från och en bra grundstomme att bygga vidare på och att fokus framöver bör riktas på att förbättra de brister som rapporten synliggjort.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad tjänsteförrättande generaldirektör efter föredragning av experten Tommy Berg. I slutliga handläggningen har även chefen för nationella samordningsavdelningen, Veronika
Lindstrand Kant och chefen för sektionen för informationsanalys, Oskar
Ekblad deltagit.
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