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Slutredovisning av Migrationsverkets arbete med
uppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers
lika rättigheter och möjligheter
(Ert diarienummer Ku2018/01457/DISK)
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.
Aktiviteter under 2020
Som en hbtq-strategisk myndighet har Migrationsverket under 2020 fört
fortsatt dialog med övriga strategiska myndigheter, regeringen och
civilsamhället. Samverkan med övriga strategiska myndigheter har skett i
form av möten och kontakter på tjänstemannanivå. En av frågorna som
Migrationsverket kunnat ta med sig från samverkan har varit
transinkluderande jämställdhetsarbete.
Migrationsverket har fortsatt att föra dialog med RFSL och RFSL Ungdom i
syfte att inhämta kunskap om målgruppens villkor och behov och informera
om myndighetens arbete. Dialogen med RFSL har varit till stor nytta för
myndigheten. I slutet av 2020 har Migrationsverket mottagit en ny rapport
från RFSL ”Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden”. Ett analysarbete har
påbörjats för att identifiera de åtgärder som kommer att vidtas under 2021
med anledning av rapporten.
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Kunskapsinhämtning har även ägt rum genom deltagande vid en
slutkonferens av forskarprojektet SOGICA, Sexual Orientation and Gender
Identity Claims of Asylum, där bland annat den metod som myndigheten
använder vid asylutredningar belystes ur olika perspektiv. De inspelade
seminarierna har delats med Migrationsverkets medarbetare via
myndighetens intranät.

Migrationsverket
Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping
Telefon 0771-235 235 Telefax 011-10 81 55 E-post migrationsverket@migrationsverket.se

2 (2)

Kompetensutveckling har även skett genom att med stöd av extern konsult
hbtq-certifiera två tillståndsenheter och genom att medarbetare vid
förvarsverksamheten, nationellt servicecenter, mottagningsenheter och
ansökningsenheter har gått RFSL:s webbutbildning kring normer och
bemötande av hbtq-personer.
Vidare har relevanta utbildningar framtagna av Europeiska stödkontoret för
asylfrågor (EASO) genomförts. Migrationsverket har under 2020 bidragit
med expertstöd till EASO i framtagandet av en utbildning för mottagande av
sårbara grupper och ett verktyg för bedömning av utsatta individer i sårbara
grupper. Det planeras att utbildningen lanseras under 2021, medan verktyget
har en mer osäker tidshorisont.
Myndigheten har även tagit fram case-baserade övningar att använda i
ordinarie kunskapsutveckling i den operativa verksamheten.
Trygghetsboenden drivs i Migrationsverkets regi för personer som upplever
otrygghet i ordinarie anläggningsboende. Ett arbete för att utveckla
trygghetsboenden och ordinarie boenden pågår i syfte att myndigheten ska
kunna erbjuda trygga boenden till alla sökande, oavsett kön, könsuttryck,
sexuell läggning och ålder. Arbetet har blivit försenat på grund av
prioriteringar rörande hantering av den pågående pandemin.
Under 2020 har etisk reflektion i hbtqi-kontexten integrerats genom att
Etiska rådet tog ställning till Migrationsverkets fråga om etiska
överväganden som utredaren bör göra gällande förhållandet mellan
myndighetens utredningsskyldighet och den asylsökandes personliga
integritet, när skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller könsuttryck åberopas. Svaret från Etiska rådet har delats med
Migrationsverkets medarbetare.
Redovisning av medel
Migrationsverket tilldelades 333 000 kr för uppdraget under 2020.
Myndigheten har använt samtliga medel för kostnader kopplade till
uppdraget, detta för att delfinansiera tjänsten som samordnande expert för
frågorna.
Denna redovisning har beslutats av undertecknad ställföreträdande
generaldirektör efter föredragning av experten Rustem Yunusov. I den
slutliga handläggningen har även chefen för nationella operativa
avdelningen Magnus Önnestig deltagit.

Inga Thoresson Hallgren

Kopia till Justitiedepartementet och Kammarkollegiet

