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Det nationella programmet ska bidra till en 
långsiktigt hållbar migrationspolitik genom 
fyra specifika mål.



MÅL 1. Asylområdet

Strategiska behov

Insatser tidigt
Likvärdig behandling
Samverkan
Digitalisering

Exempel-
aktiviteter

Ökat lärande och kännedom inom EU om gemensamma 
regelverk.

Ökade kompetenser hos medarbetare inom processen 
avseende asylprövning och asylmottagning. 

Asylsystemet har fått bättre kapacitet att hantera 
variationer, såsom variationer i antal asylsökande, i att 
möta utsatta gruppers behov, förändrad politisk styrning 
eller förändrade ekonomiska förutsättningar.

Förbättrat prognosarbete på nationell, regional och lokal 
nivå. 

Förkortad väntetid på beslut för målgruppen och 
asylprocessen är begriplig och förutsägbar för individer som 
söker skydd. 

Minskad ohälsa hos målgruppen och bättre förutsättningar 
att förbereda målgruppen inför nästa steg i processen som 
antingen kan vara etablering eller återvändande. 

Mottagningsvillkoren har förbättrats i det svenska 
asylsystemet, såsom informations- och stödinsatser för 
målgruppen som rör asylprocessen och det svenska 
samhället, men även konkreta insatser inriktade på boende, 
samhällsorientering, arbetsmarknadskunskap och hälsa för 
målgruppen. 

Övergripande resultat

Asylprocessen vad gäller prövning 
av skyddsskäl och mottagandet av 
skyddsbehövande har blivit mer 
rättssäker, effektiv, flexibelt och  
med förstärkt kvalitet för individen.

Långsiktiga effekter



MÅL 2. Område Laglig migration och Integration 

Strategiska behov

Insatser tidigt
Likvärdig behandling
Samverkan
Digitalisering

Exempel-
aktiviteter

Utvecklade system och processer för handläggning inom 
laglig migration.

Laglig migration och integration hålls samman genom 
åtgärder både före och efter inresa. 

Utvecklad kapacitet hos ansvariga myndigheter och aktörer 
involverade i det lokala mottagandet för att möta 
målgruppens behov.

Flexibiliteten och effektiviteten har ökat mellan involverade 
aktörer på nationell, regional och lokal nivå för att möta 
målgruppens behov under den första tiden i Sverige. 

Utvecklad samverkan och koordinering mellan 
samhällsaktörer med ansvar för målgruppens integration. 

Insatser är utvecklade efter målgruppens behov på grupp-
och individnivå för att säkerställa likvärdig behandling och 
stötta och stärka målgruppens etablering i Sverige.

Förbättrad hälsa och ökade kunskaper om det svenska 
sjukvårdssystemet hos målgruppen. 

Förbättrade utbildningsresultat och kunskaper i svenska. 

Förbättrade möjligheter för etablering på arbetsmarknaden 
och i samhället i stort arbetssätt och ökad förståelse för 
arbetsmarknaden och samhället i övrigt för målgruppen. 

Övergripande resultat

Stärkta möjligheter till laglig 
migration.

Minskade incitament för irreguljär 
migration

En mer sammanhållen, rättssäker, 
effektiv och flexibel process för 
laglig migration och integration. 

Processen för laglig migration 
respektive integration ska vara 
anpassad efter målgruppens behov. 

Ökade möjligheter för målgruppen 
att etablera sig i det svenska 
samhället och på den svenska 
arbetsmarknaden

Långsiktiga effekter



MÅL 3. Återvändandeområdet

Strategiska behov

Insatser tidigt
Likvärdig behandling
Samverkan
Digitalisering

Exempel-
aktiviteter

Ökat återvändande bland individer som inte har 
laglig grund att vistas i Sverige, både bland individer 
som återvänder självmant respektive mot sin vilja. 

Ökad kapacitet i förvaren, likväl som att alternativ till 
förvar har undersökts och utvecklats. 

Ökad förståelse för återvändande som en del av 
asylprocessen, både hos målgruppen och samhället 
i stort

Målgruppsanpassade metoder och arbetssätt har 
utvecklats för att förbereda och stötta målgruppen 
inför ett återvändande. 

Ökad kompetens hos och utvecklat stöd till aktörer 
som möter målgruppen i syfte att motivera den inför 
återvändande. 

Stärkt samverkan och samordning mellan aktörer 
som möter målgruppen. 

Utvecklade metoder för att synliggöra skyldigheter 
och möjligheter för målgruppen i samband med ett 
återvändande likväl som att värna målgruppens 
rättigheter. 

Utvecklade och prövade stödinsatser för att öka 
kapacitet hos myndigheter, internationella och lokala 
aktörer i tredjeland.

Övergripande resultat

En utvecklad 
återvändandeprocess som är 
hållbar, effektivare, human och 
ökar återvändandet och minskar 
incitamenten att flytta till Sverige 
utan laglig grund.

Återvändande har blivit en mer 
integrerad och accepterad del av 
migrationspolitiken, både för 
målgruppen och hos aktörer som 
arbetar med asylfrågor i Sverige. . 

En mer enhetlig tillämpning av 
EU:s regelverk och politiska 
prioriteringar som stöttar en 
integrerad och samordnad strategi 
inom EU. 

Långsiktiga effekter



MÅL 4. Solidaritetsområdet

Strategiska behov

Insatser tidigt
Likvärdig behandling
Samverkan
Digitalisering

Exempel-
aktiviteter

Utvecklade förberedande insatser som omfattar rätt 
och lättillgänglig information om det mottagande 
samhället och introducerar individer som kommer 
att flytta till Sverige före avresa.

Utvecklad process för uttagning, anvisning och 
informationsförmedling mellan aktörer.

Stärkt samordningen av processen och överföring 
av information, dels mellan den nationella nivån 
och mottagande kommuner samt mellan 
mottagande kommuner, med särskilt fokus på 
hälsa och särskilda behov.  

Förbättrat mottagande av målgruppen i kommuner, 
vad gäller bostad, hälsa, språk, delaktighet i 
samhället och allmän samhällsinformation.

Det nationella ansvaret inom processen har 
förbättrats med avseende på uttagning av individer 
inom åtagandet, anvisning till kommun och 
informationsförmedling mellan aktörer.

Fortsatt erfarenhetsutbyte och ökad 
resultatspridning mellan medlemsstaterna.

Övergripande resultat

Utvecklad process för 
vidarebosättning, och vid behov 
även processerna för humanitärt 
mottagande och omfördelning av 
asylsökande.

Förbättrade förutsättningar till 
etablering i Sverige för målgruppen 
vidarebosatta och motsvarande 
enligt ovan. 

Långsiktiga effekter
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