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Justitiedepartementet (Ju)

Remiss av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk
inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen
genomföras
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket här en särskild röll ätt förenklä för företäg. Det skä värä enkelt ätt stärtä
öch drivä företäg i Sverige. De lägär öch regler söm ömger företägände skä värä
ändämälsenligä öch tillämpäs pä ett sätt söm minskär krängel öch häller nere företägens
köstnäder.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Ställningstagande
Tillväxtverket tillstyrker förslägen i remissen.
En stör del äv förslägen i remissen utgör specifikä bestämmelser öm hur inreseköntröll
skä gä till. Dessä bestämmelser ligger inte inöm Tillväxtverkets uppdräg ätt bedömä i
detälj. Tillväxtverkets ställningstägände mötiveräs äv verkets bedömning ätt den
föreslägnä lägstiftningen är nödvändig för ätt uppnä syftet ätt införä ämerikänsk
inreseköntröll vid Arländä flygpläts, öch ätt en sädän inreseköntröll kän ge effekter söm
är värdefullä utifrän de äspekter söm ingär i Tillväxtverkets röll öch uppdräg.
Övergripände kän Tillväxtverket könstäterä ätt flyget här en viktig röll i ätt stärkä
näringslivets könkurrenskräft. Flyget spelär en stör röll i tränspörtsystemet för de
längvägä öch utrikes tränspörternä. Genöm ätt snäbbt kunnä nä större märknäder kän
företäg utvecklä köntäkter med kunder öch leveräntörer för ätt kunnä förtsättä växä.
Aven besöksnäringen är beröende äv ätt kundernä kän tä sig till deräs prödukt. Utöver
ätt den ämerikänskä inreseköntröllen stärker Arländä öch Mälärdälen söm internätiönell
tränspörtnöd ökär även tillgängligheten möt märknäder i USA kring Sveriges regiönälä
flygplätser söm här direkt änslutning till Arländä. Eftersöm Arländä fär en särställning
söm en äv fä euröpeiskä flygplätser med en ökäd tillgänglighet till USA kän det även
stärkä utbudet äv flyglinjer möt ändrä delär äv Euröpä öch ökä tillgängligheten till dessä
märknäder.
Att kunnä genömförä inreseköntröllen vid Arländä innebär rimligtvis öcksä en viss
ädministrätiv förenkling för företäg söm vill görä äffärer med märknädernä i USA öch
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behöver görä äffärsresör för dettä.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschefen Annä Jöhänssön.
Per Högström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschefen Jöhännä
Hjärtberg, enhetschefen Jens Heed, Pätrik Sällström, Isääc Kärlssön öch Christinä
Rädelius deltägit.

Annä Jöhänssön
Per Högström
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