Avsiktsförklaring om
utveckling av samarbetet
inom migrations- och
integrationsområdet
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Vi, representanter för ett antal svenska myndigheter, har enats om att utveckla vårt samarbete
inom migrations- och integrationsområdet. Det är ett område som mot bakgrund av ökad
rörlighet mellan länder och flyktingströmmar från konfliktområden i omvärlden är av stor
betydelse för samhällsutvecklingen.
Det är viktigt för Sverige att kunna ta tillvara den resurs som migranter utgör. Denna avsiktsförklaring syftar till att stärka samordningen runt de människor som kommer till Sverige
för att söka skydd, förenas med anhöriga och bidra med sin kompetens och erfarenhet på
arbetsmarknaden. Vi tror att en stärkt samordning även ger de människor som får avslag på sin
asylansökan bättre förutsättningar att återvända på ett så tryggt, säkert och värdigt sätt som
möjligt.
Med anledning av nuvarande situation är det inte tillräckligt att respektive aktör bara
utvecklar service, kvalitet och effektivitet inom ramen för den egna verksamheten. För att
möta utmaningarna inom området och hitta nya sätt att organisera arbetet på behövs
samverkan med andra. Det kan handla om samverkan som främjar tillgänglighet och service,
kvalitetsarbete, elektroniskt informationsutbyte och annat utnyttjande av modern teknik,
effektivisering av administration, lärande och utbyte av erfarenhet och andra aktiviteter.
En grundläggande utgångspunkt för vår gemensamma avsiktsförklaring är att utifrån en
helhetssyn på migranten, förenkla för individen och samtidigt skapa ökad nytta för samhället.
Vår ambition är därför att agera mer samordnat på såväl central, regional som lokal nivå för att
möta den enskildes behov, stärka kvaliteten och använda våra samlade resurser så effektivt som
möjligt. Målet är att utveckla befintliga processer och åstadkomma betydande förbättringar ur
ett helhetsperspektiv.
Tillsammans ska vi verka för att göra det lättare och smidigare för nyanlända, asylsökande och
andra migranter att få sina behov tillgodosedda. Vi kommer att vara aktiva i förhållande till
riksdag och regering när det gäller att uppmärksamma behov av förändringar i regelverk och
ansvar som kan skapa bättre förutsättningar att samverka inom migrationsområde. Detta för att
främja en kontinuerlig utveckling av de processer vi ingår i. Utifrån en helhetssyn på migration
som en livshändelse kan vi då möta den enskildes behov på ett effektivt sätt.
Avsiktsförklaringen står öppen för andra myndigheter och organisationer som vill verka inom
den överenskomna ramen.
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