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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 utgångspunkt från strategin för
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck.
Fokus för arbetet under 2018 har varit på kunskapsinhämtning, etablering av
nätverk och identifiering av utvecklingsbehov för att lägga grunden för mer
operativa insatser under 2019.
De huvudsakliga utvecklingsområden som identifierats är kvalitet i
utredning och beslutsfattande i asylärenden, trygghet och tillgång till
nätverk i boendet samt bemötande i alla ärendekategorier. Metoder och
arbetssätt bedöms sedan tidigare vara av god kvalitet och finnas tillgängliga
men behöver spridas i högre grad i verksamheten genom utbildning och
fördjupning.
Generaldirektören fattade den 15 oktober 2018 beslut1 om en handlingsplan
för perioden 2019-2020 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.
Myndighetens alla avdelningar har nu i uppdrag att identifiera aktiviteter
som de, utifrån sina ansvarsområden i arbetsordningen, avser att genomföra
i syfte att bidra till att målen i handlingsplanen uppnås.
En samordnare utsågs 1 oktober 2018 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
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arbetsgrupp med samordnare för könsrelaterat våld, barn, jämställdhet
respektive människohandel.
Aktiviteter under 2018

Migrationsverket har etablerat ett regelbundet dialogforum med RFSL och
RFSL ungdom i syfte att inhämta kunskap och informera om myndighetens
arbete. Under 2018 genomfördes två möten där fokus först låg på att
etablera forumet och att utbyta information och sedan på boende och
landinformation. Ytterligare frågor som har avhandlats har rört kvalitet i
bemötande och kunskapsutveckling.
Samverkan har skett med övriga strategiska myndigheter i form av möten
och kontakter på tjänstemannanivå. Migrationsverket har tagit initiativ till
en inventering av myndigheternas insatser och aktiviteter inom området för
att kunna skapa en överblick över möjliga konkreta samverkansområden.
Inventeringen bereds för närvarande i arbetsgrupp. Kontakt har även
etablerats med Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs
universitet.
Systemet med hbtq-specialister i asylprövningen kommer att omarbetas
utifrån beslut som chefen för digitaliserings- och utvecklingsavdelningen
fattade den 17 december 20182. Målet är att i dialog med relevanta aktörer
utarbeta en gedigen organisation för kunskapstillförsel och kvalitetssäkring i
ordinarie beslutsfattarstruktur. Beslut väntas fattas i juni 2019.
Migrationsverkets förvarsavdelning förbereder för att hbtq-certifiera sin
utbildningsverksamhet. För att möjliggöra detta och andra
kompetensutvecklingsinsatser med konsultstöd har en upphandling
påbörjats som beräknas slutföras under februari 2019.
Migrationsverkets samordnare deltog vid ILGA- Europes årsmöte i Bryssel
24-27 oktober 2018 där nyligen publicerad forskning från Nederländerna3
presenterades och information om situationen och pågående arbete i olika
medlemsländer delades. Jansen, författaren till den nederländska rapporten,
ger stöd för fortsatt arbete med normkritik som förhållningssätt och
bedömer att EASOs utbildning i Gender, Gender Identity and Sexual
Orientation ger en god grund att stå på för att utreda och fatta beslut i
asylärenden där hbtq-skäl uppges. 37 av verkets medarbetare gick
utbildningen under hösten 2018.
Redovisning av medel

Medlen för 2018 har framförallt använts till del av personalkostnaderna för
myndighetens samordnare och den tjänsteman som förbereder hbtqcertifiering av förvarens utbildningsverksamhet. Även deltagaravgiften för
och resekostnader till ILGA-Europes årsmöte redovisas.
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DUA I 36/2018 Justerad standard för specialistfunktion för hbtq-ärenden inom
asylprövning
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Pride or Shame, assessing lgbti asylum applications in the Netherlands following the XYZ
and ABC judgements, Sabine Jansen, Amsterdam juni 2018, i engelsk översättning januari
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Utgiftspost
Personalkostnad hbtq-samordnare
Personalkostnad förvarsavdelningen
Deltagande och resa årsmöte ILGA-Europe
Summa

Summa
258 396,76 kr
62 017,65 kr
6 366,91 kr
326 781,32 kr

Personalkostnaden bestod av följande aktiviteter:
Aktivitet
Timmar Kostnad
Få utbildning/kompetensutveckling
24,00
13 548,87 kr
Ge intern information och stöd
175,50
94 889,05 kr
Ge extern information och stöd
47,50
26 815,48 kr
Arbetsmöte
194,50
109 628,62 kr
Internationella konferenser och möten
23,75
13 407,74 kr
Förberedelsearbete förvaret
114,25
62 017,65 kr
Av de tilldelade medlen har 6 218,68 kr inte nyttjats och kommer därför att
återbetalas.

Ärendet har beslutats av undertecknad ställföreträdande generaldirektör
efter föredragning av experten Jonas Colling. I den slutliga beredningen har
även avdelningschef Veronika Lindstrand Kant deltagit.
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