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Migrationsverket fick i juni 2018 i uppdrag att vara en av flera strategiska
myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika
rättigheter och möjligheter. Uppdraget har förlängts till att slutredovisas i
mars 2021 och tar sin utgångspunkt i strategin för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Fokus för Migrationsverkets arbete under 2019 har varit att skapa förutsättningar för en bred kunskapsfördjupning hos den operativa personalen.
Arbetet har samordnats av en expert med uppdraget att driva myndighetens
arbete inom hbtq-området och svara för löpande kontakter med andra
myndigheter och civilsamhället i frågorna. Arbetet sker i en arbetsgrupp
med samordnare för könsrelaterat våld, barn, jämställdhet respektive
människohandel som gett goda samordningseffekter i arbetet för flera
utsatta grupper.
Generaldirektörens handlingsplan1 för likvärdig behandling med det
övergripande målet att alla sökande ska behandlas likvärdigt oavsett kön,
könsuttryck och sexuell läggning och oavsett om den sökande är ett barn
eller en vuxen har aktualiserat frågorna i myndighetens alla avdelningar och
återrapporteringarna av den visar att resultat uppnåtts redan under 2019.
Aktiviteter under 2019

Inom asylprövningen har ett nytt kunskapsstöd tagits fram och antalet
utbildare i kursen EASO Gender, Gender Identity and Sexual Orientation
har fördubblats. Det har gett som resultat att betydligt fler handläggare och
beslutsfattare kan gå kursen under 2020. Myndigheten har även tagit fram
case-övningar att använda i ordinarie kunskapsutveckling i den operativa
verksamheten. Det har gett förutsättningar för att avsluta systemet med
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hbtq-specialister och gå över till att all prövningspersonal svarar för
kvaliteten i hbtq-ärenden. Detta bidrar enligt Migrationsverket till en
effektiv och rättssäker prövning.
En ny utbildning om sårbara grupper för mottagningspersonal tas fram av
EASO med deltagande av Migrationsverkets expert. En första version av
utbildningen väntas vara tillgänglig för testning under våren 2020. Även ett
digitalt verktyg för bedömning av sårbarhet tas fram på samma sätt. Då
arbetet tagit längre tid än beräknat har Migrationsverket köpt in RFSLs
webutbildning till ansöknings-, mottagnings- och boendepersonal för att
höja kunskapsnivån hos medarbetare som ofta interagerar med asylsökande i
receptioner och boenden. Trygghet i boendet och nya möjliga arbetsmodeller för alla tillfälliga bostäder för sårbara grupper har utretts under 2019.
Migrationsverkets förvarsavdelning har under året hbtq-certifierat sin
utbildningsverksamhet och kan genom det på ett bra sätt integrera frågorna i
alla sina utbildningar. Även en del av tillståndsverksamheten har påbörjat en
hbtq-certifiering dels för att höja kunskapsnivån och dels för att bedöma om
modellen passar den sortens verksamhet.
Migrationsverket har fortsatt att föra dialog med RFSL och RFSL ungdom i
syfte att inhämta kunskap och informera om myndighetens arbete.
Myndigheten har även deltagit vid RFSL ungdoms seminarium på
Stockholm Pride om asylmottagande och i ett scensamtal vid det sameuropeiska projektet Not alone in Europe om hur dialog mellan myndigheter
och civilsamhället kan nå framgång. Dialogen med RFSL har varit till stor
nytta för myndigheten.
Samverkan har skett med övriga strategiska myndigheter i form av möten
och kontakter på tjänstemannanivå. En av frågorna som Migrationsverket
kunnat ta med sig från samverkan har varit transinkluderande
jämställdhetsarbete.
Redovisning av medel

Medlen för 2019 har framförallt använts till konsultstödd kunskapsutveckling och kostnader för att utbilda utbildare och delta i EASOs
utvecklingsarbete. Medlen har även använts till del av personalkostnaderna
för myndighetens samordnare.
Utgiftspost
RFSLs webutbildning
Hbtq-certifiering
Resekostnader, ffa till EASO Malta och Aten
Personalkostnader hbtq-samordnare och utbildare
Summa

Summa
296 250 kr
166 000 kr
77 576 kr
126 174 kr
666 000 kr

Migrationsverket tilldelades 666 000 kr för uppdraget. Myndigheten har
använt samtliga medel för kostnader kopplade till uppdraget.
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Denna redovisning har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredragning av experten Jonas Colling. I den slutliga handläggningen har även
chefen för nationella samordningsavdelningen Veronika Lindstrand Kant
deltagit.
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