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Sammanfattning – strategiska prioriteringar 
inom det internationella samarbetet 
 
 
EU och Sveriges ordförandeskap 
Harmonisering och praktiskt samarbete i fokus 
Arbetet med det framtida gemensamma europeiska 
asylsystemet kommer att vara i fokus under flera år 
framöver. Migrationsverket, bl.a. genom sitt arbete 
med att utveckla ett europeiskt utbildningsprogram på 
asylområdet, intar en framskjuten position i 
förverkligandet av det gemensamma asylsystemet. 
 Samarbetet inom Europeiska unionen (EU) har 
redan idag stor betydelse för verkets dagliga 
verksamhet då det påverkar asylprocessen, bl.a. 
genom Dublinarbetet och landinformations-
samarbetet, men än mer i framtiden då det 
gemensamma europeiska asylsystemet tar allt 
tydligare form. EU-samarbetet reglerar också 
viseringsarbetet och anhöriginvandringen samt 
kommer till vissa delar att reglera arbetskrafts-
invandringen både praktiskt och innehållsmässigt. 
Nya former för praktiskt samarbete är under 
utveckling, bl.a. ett europeiskt stödkontor för 
asylfrågor. Arbetet avseende migration och 
utveckling håller också på att utvecklas på EU-nivå. 
 Migrationsverket behöver därför ha en tydlig 
bevakning och samordning av EU-samarbetet för att 
säkerställa verkets effektiva, enhetliga och aktiva 
medverkan. Särskilda insatser kommer att krävas 
under Sveriges EU-ordförandeskap hösten 2009. 
Detta sker på uppdrag av och i nära samråd med 
Justitiedepartementet. 
 I enlighet med verkets vision ska verket vara en 
ledande aktör inom EU och internationellt. Det 
praktiska samarbetet inom EU ska vara en naturlig 
del av vår vardag – både vad gäller asyl- och 
migrationsfrågor. 
 

 
 

Migration och utveckling 
Insatser med förankring i verksamheten 

Med utgångspunkt i Sveriges politik för global 
utveckling (PGU) (skrivelse 2007/08:89), som 
fastslogs under våren 2008, ska verket engagera sig i 
det internationella utvecklingssamarbetet. Beslut 
kring insatser ska utgå från ett fokus på 
nytta/mervärde, specifika länder, ämnen och 
kompetens/resurser. Denna strategi innehåller ett 
antal kriterier som på olika sätt behöver vara 
uppfyllda för att Migrationsverket ska åta sig att 
genomföra eller delta i framtida projekt. Den 
internationella strategigruppen (ISG) har en central 
roll i beredningen av nya eller fortsatta insatser.  
 Ett förstärkt samarbete med Sida behöver  
etableras. Sidas och Migrationsverkets general-
direktörer leder detta arbete. I enlighet med verkets 
vision ska verkets arbete bidra till en ökad 
medvetenhet om sambandet mellan migration och 
utveckling och utveckla samarbetet med andra länder 
för att bland annat främja den cirkulära migrationen. 

 
UNHCR, IOM, IGC och GDISC 
Viktiga organisationer i det dagliga arbetet 

United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), International Organisation for Migration 
(IOM), Intergovernmental Consultations on 
Migration, Asylum and Refugees (IGC) och General 
Directors’ Immigration Services Conference 
(GDISC) är prioriterade samarbetsorganisationer. 
Verket ska förstärka sin dialog med UNHCR och 
IOM vad avser det tekniska samarbetet genom årliga 
bilaterala samtal mellan verkets och de två 
organisationernas ledningar. Dessa diskussioner ska 
också behandla verkets kostnader för olika projekt 
och de tjänster verket har avtalat om. 
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 Nya åtaganden mellan organisationerna och 
verket ska alltid beredas i ISG. Verket ska delta mer 
direkt i arbetet med UNHCR:s slutsatser från 
exekutivkommittén (EXCOM). IGC och GDISC ska 
användas i större utsträckning för analys och 
praktiskt samarbete. 
 

Organisation och samordning 
Enhetlighet och verksnytta säkerställs 

Verksamhetsområdet europeiskt och internationellt 
samarbete (VO EIS) ansvarar för att enhetlighet och 
verksnytta säkerställs. Detta sker bl.a. genom 
fastställande av tydliga rutiner för EU-samarbetet och 
övrigt internationellt arbete, månatliga möten och 
stående avstämningspunkter i ISG och en inter-
nationell handbok som publiceras på Verksnätet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Övergripande prioriteringar 
 
Verkets vision – ”Ett Sverige som med öppenhet 

tar tillvara den globala migrationens möjligheter” 
I enlighet med verkets vision ska verket vara en 
ledande aktör inom EU och internationellt. Det 
praktiska samarbetet inom EU ska vara en naturlig 
del av vår vardag – både vad gäller asyl- och 
migrationsfrågor. Verkets arbete ska också bidra till 
en ökad medvetenhet om sambandet mellan 
migration och utveckling. Verket ska i det 
europeiska och internationella samarbetet ha ett 
förhållningssätt som stödjer visionen. 
 
Vidarebosättning särskilt prioriterad fråga 
Arbetet med vidarebosättning prioriteras av verket i 
samtliga relevanta internationella fora. En särskild 
styrgrupp ska inrättas för detta ändamål. 
 
Internationella förhandlingar och möten 
prioriteras enligt följande: 
1. EU-samarbetet 
2. GDISC 
3. IGC 
4. Nordiska utlänningsutskottet (NU) 
5. Styrelsen för International Centre for Migration 

Policy Development (ICMPD) 
6. Övrigt internationellt samarbete 
 
UNHCR och IOM är prioriterade samarbets-
organisationer, bl.a. i det löpande operativa arbetet. 
Verket ska förstärka sin dialog med UNHCR och 
IOM vad avser det tekniska samarbetet (se vidare i 
avsnittet om samarbetet med UNHCR , IOM). 
 
Det internationella utvecklingssamarbetet kommer 
att ha en betydande roll för verket åtminstone under 
de närmaste åren i enlighet med Sveriges politik för 
global utveckling. Beslut kring insatser ska utgå 
från ett nytto- och mervärdes-, land-, ämnes-, samt 
ett kompetens och resursfokus. ISG har en central 
roll i beredningen av nya eller fortsatta insatser. 
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Varför en internationell strategi? 
 
 
Uppdraget 
I Migrationsverkets verksamhetsplanering för 2008 
fick verksamhetsområdet europeiskt och internationellt 
samarbete (VO EIS) i uppdrag att 
 
• kartlägga verkets nuvarande EU-engagemang på 

alla nivåer samt lägga förslag till åtgärder för att 
säkerställa verkets effektiva, enhetliga och aktiva 
medverkan i EU-samarbetet med särskilt fokus på 
EU-ordförandeskapet 2009, 

• ta fram en övergripande verkstäckande 
internationell strategi för beslut av 
generaldirektören (GD), och 

• successivt lägga förslag till förändringar på det 
internationella området med fokus på 
resurseffektivitet och verksnytta. 

 
Uppdraget hade sin utgångspunkt i att regeringen i 
regleringsbrevet för 2008 uppmanade Migrationsverket 
att förstärka sitt arbete inom EU och internationellt i 
syfte att bidra till uppfyllelsen av regeringens mål för 
migrationspolitiken. 
 Migrationsverket skulle till regeringen redovisa 
arbetet inom EU samt övrigt internationellt arbete. 
Redovisningen skulle innefatta de strategiska målen för 
verkets deltagande i internationella fora. 
 För att uppnå målen för arbetet inom EU och övrigt 
internationellt arbete skulle Migrationsverket, i 
enlighet med regleringsbrevet, säkerställa att 
myndigheten har kompetens, kapacitet och 
organisation att bereda underlag inför förhandlingar på 
EU-nivå (inklusive i lagstiftningsärenden) och 
internationellt. Migrationsverket skulle också 
säkerställa att myndigheten har kompetens och övriga 
organisatoriska förutsättningar för att bidra till 
genomförandet av det svenska ordförandeskapet i 
Europeiska unionens råd under andra halvåret 2009.  
  
Verkets vision 

2009 beslutade GD om verkets nya vision - ”Ett 

Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala 

migrationens möjligheter” I enlighet med verkets 
vision ska verket vara en ledande aktör inom EU och 
internationellt. Det praktiska samarbetet inom EU ska 
vara en naturlig del av vår vardag – både vad gäller 
asyl- och migrationsfrågor. Verkets arbete ska också 
bidra till en ökad medvetenhet om sambandet mellan 
migration och utveckling. Verket ska i det europeiska 
och internationella samarbetet ha ett förhållningssätt 
som stödjer visionen. Den internationella strategin är 
ett viktigt verktyg för genomförandet av visionen. 
 

Metod 
Migrationsverket genomförde under första halvåret 
2008 en genomlysning och kartläggning av all 
internationell verksamhet. Det är en omfattande 
verksamhet som involverar flera delar av verket. Olika 
delar av arbetet analyserades och förslag till åtgärder 
behandlades successivt i ISG, bestående av samtliga 
verksamhets- och ansvarsområdeschefer. I vissa fall 
har även separata beslut fattats av generaldirektören. 
Det arbetet utgjorde byggstenar för denna strategi. 
 Detta är den första reviderade och uppdaterade 
versionen som antas ett år efter att den första versionen 
beslutades av GD den 17 juni 2008. Verkets vision har 
beaktats i revideringen. 
 
Detta dokument 
Utgångspunkten är att strategidokumentet ska ses som 
en helhet där prioriteringar görs i förhållande till olika 
huvudområden såsom t.ex. EU-samarbetet och det 
internationella utvecklingssamarbetet. Samtidigt 
innehåller varje huvudområde särskilda riktlinjer som 
successivt kan vara i behov av revidering beroende på 
utvecklingen på asyl- och migrationsområdet. 
Dokumentet innehåller därför också verktyg och 
rutiner för att verket ska kunna fatta strategiska beslut. 
Kapitelindelningen följer huvudområdena, och det är 
därmed möjligt att revidera ett huvudområde, t.ex. 
samarbetet med IOM, utan att behöva revidera hela 
strategidokumentet. 
 I inledningen av varje kapitel återfinns en ruta i 
vilken verkets strategi på respektive huvudområde 
sammanfattas. Därefter följer en kortare beskrivning av 
nuläget och en analys av olika viktigare komponenter. 
Förslag till åtgärder presenteras och dessa utgör 
underlag till respektive strategiruta.  
 VO EIS, i samråd med ISG, ansvarar för att detta 
dokument hålls uppdaterat. 
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Verkets EU-engagemang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund och nuläge 
Under våren 2008 inrättades en EU-samordnings-
funktion inom VO EIS. Innan dess hade verkets EU-
engagemang till största del fokuserat på deltagande på 
expertnivå i olika rådsarbetsgrupper och genom-
förandekommittéer. Bemanning fanns för samtliga 
arbetsgrupper i form av en eller två experter som fått 
uppdraget vid olika tillfällen och ej genom någon 
särskilt fastställd rutin. Verkets medverkan bestod i 
expertstöd till Regeringskansliet före, under och efter 
mötena. Flödet av information var inte samordnat utan 
sköttes många gånger av respektive expert utan 
gemensamma rutiner för rapportering. Inte heller fanns 
det en rutin för hur verket skulle bidra till förhandlings-
instruktioner och hålla en enhetlig och 
gemensamberedd linje i olika frågor.  
 Under hösten 2008 vidtogs flera åtgärder och verket 
arbetar nu i enlighet med den i juni 2008 beslutade 
strategin för verkets EU-arbete. 
 Förvaltningen av EU-fonderna har utvecklats under 
2008-2009 (se separat avsnitt nedan). 
 En sammanställning av projektverksamhet delvis 
finansierad av EU:s budget återfinns i ett separat 
avsnitt nedan. 
 

Från grönboken om det framtida 
gemensamma europeiska 
asylsystemet till den europeiska 
pakten för migration och asyl 
De s.k. Tammerfors- och Haagprogrammen fastställde 
att utvecklingen av det gemensamma asylsystemet 
skulle ske i två faser. Grönboken utgjorde diskussions-
underlag om hur den andra fasen av det gemensamma 
europeiska asylsystemet skulle utvecklas.
 Baserat på de remissvar som inkom på Grönboken 
lade kommissionen i juni 2008 fram en strategisk plan 
för asylpolitiken. Den beskriver åtgärder som 
kommissionen avser att föreslå under de närmaste åren 

Strategi för verkets EU-arbete 
 
• En samlad bevakning och samordning av EU-

samarbetet ska säkerställa verkets effektiva, 
enhetliga och aktiva medverkan.VO EIS 
ansvarar för detta i samverkan med övriga 
områden på verket. Verkets linje och positioner 
i förhandlingsarbetet ska vara enhetliga och 
beredda med berörda områden. En särskild 
verksgemensam EU-beredning används i detta 
syfte. 

• Verket ska vara ett kompetent stöd till 
Justitiedepartementet i EU-arbetet. 

• Bemanning av rådsarbetsgrupper och 
genomförandekommittéer ska ses över vid 
behov och åtminstone en gång per år (efter 
ordförandeskapet). Fastställd kravprofil 
används. 

• Sammanställningar av viktiga EU-frågor 
presenteras för GD och verkets ledningsgrupp 
samt publiceras på Verksnätet. Dessa tas fram i 
samband med prognosarbetet. 

• VO EIS ska kontinuerligt utveckla metoder och 
stöd för ett effektivare EU-arbete. Särskilda 
satsningar görs inför och under EU-
ordförandeskapet. 

• Verket bör se över sin förmåga att göra 
ekonomiska kalkyler och konsekvensanalyser i 
relation till olika EU-förslag. 

• Verket ska utvidga de bilaterala kontakterna 
med EU:s medlemsstater inför EU-
ordförandeskapet. 

• Verket ska medverka aktivt till att det praktiska 
samarbetet utvecklas inom ramen för EU. 
Verket behöver upprätta en handlingsplan för 
hur Europeiska stödkontorets inrättande 
påverkar verkets verksamhet. 

• Europeiska flyktingfonden och Europeiska 
återvändandefonden (EU-fonderna) ska nyttjas 
optimalt i verkets och andra aktörers ut-
vecklingsarbete. Fondförvaltningen ska verka 
för att relevanta, effektiva och verkningsfulla 
åtgärder genomförs med stöd av fonderna. 

• Regelsystemet för EU-fonderna är komplext 
och olika tolkningar kan få stor betydelse för 
tilldelning av medel. Verkets fondförvaltning 
ska därför arbeta aktivt inom SOLID-
kommittén med utvecklingen av EU-fonderna. 

• Verket ska, som nationell kontaktpunkt för 
det Europeiska migrationsnätverket (EMN), 
verka för framtagande av beslutsunderlag 
och jämförelser i strategiska harmoniserings-
frågor vilka kan vara till gagn för 
beslutsfattande på europeisk och nationell 
nivå. EMN-frågor tas efter behov upp i ISG. 

• Verkets arbete vad gäller EG-domstols-
avgöranden behöver stärkas. Bevaknings- 
och beredningsrutiner behöver utarbetas och 
fastställas. 
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för att fullborda den andra fasen av det gemensamma 
asylsystemet (Common European Asylum System - 
CEAS). Genom planen ska de grundläggande rättig-
heterna säkras vid införandet av det gemensamma 
asylsystemet, spelregler ska fastställas och asyl-
systemet effektiviseras. 
 Utöver de åtaganden som görs i kommissionens 
strategiska asylplan fastslås i den europeiska pakten för 
migration och asyl, antagen i oktober 2008, att det 
gemensamma asylsystemet med en gemensam 
asylprocedur ska vara inrättat till år 2010 och senast 
2012. Vidare ska det gemensamma stödkontoret för 
samarbete i asylfrågor inrättas under år 2009. 
 Det är en prioritering för den svenska regeringen att 
ytterligare harmonisering av både lagstiftning och 
praxis sker. Det är en förutsättning för ett fungerande 
asylsystem inom EU och skapar förutsättningar för ett 
gemensamt ansvarstagande inom EU. 
 I sitt yttrande i augusti 2008, bl.a. över den 
strategiska planen för asylpolitiken, framhåller verket 
att det är en utmaning att uppnå ett gemensamt 
asylsystem inom EU och konstaterar att det kan bli 
svårare att upprätthålla Sveriges tidigare hållning med 
att tillämpa generösare regler. Verket understryker att 
det finns ett stort värde med att hitta en gemensam 
hållning under förutsättning att det europeiska 
asylsystemet grundar sig på ett generöst 
förhållningssätt när det gäller skydd. 
 I sitt yttrande över kommissionens förslag till nytt 
direktiv om mottagandevillkor välkomnar verket  
ambitionerna att skapa bättre rättssäkerhet och 
generösare system. Vidare konstaterar verket att 
erfarenheten från dagens minimidirektiv på asyl-
området visar att ytterligare harmonisering av lag-
stiftningen är en förutsättning för ett väl fungerande 
asylsystem inom EU. En harmoniserad lagstiftning 
skapar förutsättningar för ett gemensamt europeiskt 
ansvarstagande, vilket också framhållits som viktigt av 
exempelvis UNHCR.  
 Det är helt klart att tekniken med minimidirektiv 
har inneburit att asylsökande behandlas olika i 
medlemsstaterna, vilket - förutom att systemet förlorar 
i legitimitet - lett till sekundärförflyttningar som 
inneburit påfrestningar både för enskilda asylsökanden 
och för såväl mottagande- som Dublin-systemen. 
Migrationsverket anser därför att det är viktigt att EU:s 
regelverk fortsätter att harmoniseras, givet att 
harmoniseringsarbetet grundar sig på ett generöst 
förhållningssätt.  
 Samtidigt är det också viktigt att ambitionen att 
harmonisera lagstiftningen inte tappar fokus. Enligt 
Migrationsverkets mening bör harmoniseringsarbetet 
främst rikta in sig på faktorer som tydligt kan påverka 
sekundärförflyttningar inom unionen. I sådana delar är 
det viktigt att lagstiftningen är så entydig som möjligt 
och att särregleringar undviks. I andra delar - som har 
ingen eller liten betydelse för sekundärförflyttningar - 
bör dock möjligheter ges till medlemsstater att behålla 
eller utveckla generösare regler. 
 

Ökade möjligheter till legal migration 
och global utveckling 
Under senare tid har Sverige haft ett politiskt fokus på 
frågor rörande arbetskraftsinvandring och har sedan 
slutet av 2008 ett mycket generöst system även på detta 
område. Detta ligger väl i linje med vad som händer på 
EU-nivå, där de föreslagna direktiven om arbetskrafts-
invandring har en central roll. Det är viktigt för verket 
att även internationellt arbeta med frågor rörande 
arbetskraftsinvandring och andra sätt att stärka den 
legala migrationen till landet. Frågor rörande migration 
och arbetskraftsinvandring hänger nära samman med 
frågeställningar kring global utveckling. Även på detta 
område finns en stor aktivitet på EU-nivå. Det är 
viktigt också för verkets del att den globala 
migrationens möjligheter tillvaratas. 
 Kommissionen presenterade i juni 2008 ett 
meddelande om en gemensam invandringspolitik för 
Europa och föreslår tio övergripande principer som ska 
vara vägledande för denna politik under rubrikerna 
välstånd, solidaritet och säkerhet. Verket ser positivt på 
de gemensamma principer för invandringspolitiken 
som föreslås och noterar att fokus flyttas från 
”probleminriktat” till ”möjlighetsinriktat”, bl.a. med 
utgångspunkter i cirkulär migration. 
 

Prognos för och analys av de viktigaste 
frågorna i EU-samarbetet de närmaste 
åren 
EU-samordningen utarbetar prognoser om bl.a. EU-
samarbetet som utgör underlag för analyser om 
framtiden. Prognosrapporteringen sker i ett 
överskådligt matrisformat. EU-samordningen har vid 
prognosarbetet att tillhandahålla en allmän bevakning 
på migrationsområdet via arbetet i EU:s 
rådsarbetsgrupper och EU-fora på högre nivåer. Vidare 
utgör EU-samordningens prognoser en värdering och 
analys av vilka frågor som kan komma att bli aktuella, 
på kort sikt eller på något längre sikt (tre år), och 
vilken betydelse detta har för verkets verksamhet. Detta 
material kan sedan utgöra underlag för att hantera 
ärenden, volymer och för att förändra uppdrag m.m. 
Matrisen innehåller också uppdaterad information om 
EU:s globala ansats för migration (EU Global 
Approach to Migration – GAM). 
 Denna strategi innehåller därför inte någon 
sammanställning av aktuella frågor - inte heller någon 
beskrivning av förhandlingsstrukturen i ministerrådet 
utan hänvisning görs till ovan nämnda matris för en 
aktuell beskrivning. Den internationella handboken, 
fastställd under våren 2009, innehåller också en 
översikt av förhandlingsstrukturen i EU:s ministerråd. 
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Prioriteringar under det svenska EU-
ordförandeskapet 
Från och med juli 2008 och 18 månader framåt gäller 
det så kallade 18-månadersprogrammet för rådets 
arbete. Frankrike, Tjeckien och Sverige ingår i ett så 
kallat trioordförandeskap, som gemensamt har 
förhandlat fram programmet. Sveriges prioriteringar i 
förhandlingarna om 18-månadersprogrammet var: 
• klimat, miljö och energi  
• jobb, tillväxt och konkurrenskraft  
• ett tryggare och öppnare Europa  
• Östersjöstrategin och relationerna med närområdet  
• EU som global aktör och fortsatt utvidgning  
 

Under denna 18-månadersperiod tas det inte fram några 
halvårsvisa program för Sveriges EU-arbete. Den 
svenska regeringen tar dock fram ett eget arbets-
program för den svenska ordförandeskapsperioden. 
Programmet innehåller regeringens profilfrågor för 
ordförandeskapet och prioriteringar för varje råds-
konstellation. Programmet presenteras strax innan 
Sveriges ordförandeskap inleds. Verket kommer under 
ordförandeskapet att arrangera ett ordförandeskaps-
seminarium om praktiskt samarbete (oktober 2009) och 
ett högnivåmöte inom den s.k. Söderköpingsprocessen 
(december 2009). Verket medverkar även i 
ministerkonferensen om arbetskraftsinvandring, 
migration och utveckling (oktober 2009). Genom detta 
medverkar Migrationsverket med särskilda insatser i 
alla relevanta policyområden under ordförandeskapet, i 
tillägg till det löpande förhandlingsarbetet i 
ministerrådet. 

 

Bemanning av rådsarbetsgrupper och 
genomförandekommittéer 
Antalet personer kring respektive grupp utökades 2008 
dels för att bredda resursbasen, dels för att säkerställa 
en bra bemanning inför och under det svenska EU-
ordförandeskapet. I arbetet med bemanningen har 
också vägts in vilka behov verksamheten har av att 
delta i EU-arbetet. Detta har säkerställts genom att 
ansvariga verksamhetschefer har fått ange vilka 
arbetsgrupper/genomförandekommittéer som de tycker 
är relevanta att bevaka för respektive område.  
 Genom detta arbetssätt har också berednings-
grupper kring varje arbetsgrupp och genomförande-
kommitté bildats. Aktuell bemanning och förteckning 
över relevanta rådsarbetsgrupper och genomförande-
kommittéer återfinns på Verksnätet. I juni 2009 var 54 
personer utsedda till att representera verket i sju 
rådsarbetsgrupper, sju genomförandekommittéer och 
sju övriga EU-arbetsgrupper. Enligt Migrationsverkets 
kravprofil ska representanter i EU-arbetsgrupper och 
kommittéer så långt möjligt ha följande kvalifikationer: 
• Goda (expert)kunskaper i frågorna som förhandlas. 
• Förhandlingsvana eller god förmåga att kunna föra 

fram synpunkter till externa intressenter. 

• Tala och skriva engelska obehindrat (ytterligare 
språkkunskaper är meriterande). 

• Vara analytisk. 
• Vara en duktig skribent. 
• Erfarenhet av internationellt arbete och EG-rätt är 

meriterande. 
 

Organisation för bevakning och analys 
En samordningsfunktion för allt EU-samarbete som 
verket behöver bevaka finns på den internationella 
strategienheten inom VO EIS.  
 I den statliga utredningen Styrning av staten (SOU 
2007:75) konstateras att EU har medfört ett ökat behov 
av samordning till följd av ambitionen att tala med en 
röst i EU-sammanhang. Kontakterna är nödvändiga och 
en konsekvens av att expertis och sakkunskap till stor 
del finns hos myndigheterna. 
 Utredningen konstaterar vidare att inom vissa 
områden har de formella organisatoriska gränserna 
mellan Regeringskansliet och myndigheter i praktiken 
suddats ut. Vissa tjänstemän hos myndigheterna har 
mer samarbete med delar av Regeringskansliet och EU 
än med den egna organisationen. 
 
Migrationsverkets EU-samordning ska därför framför 
allt 

• ha god kännedom om de viktigaste förhandlings-
frågorna och hur arbetet framskrider, 

• med kort varsel kunna avge lägesrapporter och ta 
fram underlag om specifika frågor, 

• ansvara för att deltagandet i rådsarbetsgrupper och 
genomförandekommittéer fungerar i enlighet med 
de beslut om bemanning, förberedelser, beredning 
och rapportering som har fattats, 

• till GD och ledningsgruppen ta fram samman-
ställningar om det löpande EU-samarbetet med 
fokus på viktigare rättsinstrument och beslut i 
rådet. Sammanställningen, som tas fram i samband 
med att prognosunderlag utarbetas, ska innehålla 
en analys av framtida utveckling och vid behov 
förslag till åtgärder, 

• utveckla rutinerna för en väl fungerande EU-
samordning och hålla den internationella 
handboken uppdaterad, 

• ansvara för verkets EU-kompetensutveckling, och 
• hålla löpande kontakt med Regeringskansliet vad 

gäller förhandlingsarbetet. 
 
Lissabonfördraget, EG-rätten och EG-
domstolen 
Det nya fördraget är ett naturligt steg i utvecklingen av 
EU som ett instrument för EU:s medlemsstater att möta 
dagens och morgondagens transnationella utmaningar. 
Fördraget kommer att bli ett viktigt instrument för en 
förstärkt europeisk integration. Genom fördraget 
skapas bl.a. bättre förutsättningar för ett gemensamt 
ansvarstagande på de asyl- och migrationspolitiska 
områdena. Förändringarna i fördraget är en naturlig 
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konsekvens av den ökade betydelse asyl- och 
migrationsfrågorna fått i det europeiska samarbetet. 
Antagandet av Lissabonfördraget kommer sannolikt att 
medföra ett ökat tryck på en harmoniserad lagstiftning 
på asyl- och migrationsområdet, vilket främjar ett 
solidariskt ansvarstagande för asylsökande inom EU. 
EG-domstolens nya roll kan komma att innebära längre 
handläggningstider vilket kan påverka verkets 
genomströmning. Det är därför positivt att ett 
snabbförfarande kommer att genomföras. Det är även 
positivt att EU:s stadga om de mänskliga rättigheterna 
blir rättsligt bindande. 
 Beroende på om och när Lissabonfördraget träder i 
kraft kan det påverka genomförandet av det svenska 
EU-ordförandeskapet hösten 2009. Det handlar då 
främst om att det kan bli förändringar i strukturen vad 
gäller rådsarbetsgrupperna. 
 Under 2009 kom det första förhandsavgörandet där 
Migrationsverket var part i EG-domstolen. Rutinerna 
för hur EG-domstolsfrågorna bevakas och bereds i 
verket behöver utarbetas och fastställas. Det är 
strategiskt viktigt att verket kan processa i EG-
domstolen på ett effektivt och professionellt sätt 
eftersom det påverkar tillämpningen av nationell rätt. 
Det är också viktigt att verket förbättrar sin förmåga att 
analysera EG-domstolsavgöranden. 
 

Samarbetet med andra medlemsstater 
och deras myndigheter samt EU:s 
institutioner 

I olika sammanhang har verket kontakter med andra 
medlemsstater och deras myndigheter. Det kan röra sig 
om löpande verksamhet, t.ex. i enlighet med Dublin-
förordningen och relaterade Eurodacslagningar, eller 
samverkan inom ramen för ett visst projekt, t.ex. EAC. 
Det är naturligt att kontakterna sker direkt mellan de 
som ansvarar för verksamheten, men när det uppstår 
mer omfattande frågetecken eller problem ska VO EIS 
involveras. VO EIS kan då bistå med råd och vid behov 
använda sig av upparbetade kontakter på lämplig nivå. 
VO EIS ansvarar, på uppdrag av och i samråd med 
andra verksamhetsområden, för olika bilaterala 
förhandlingar med andra medlemsstater och svårare 
projektförhandlingar med kommissionen. 
 VO EIS ska säkerställa att verket i början av varje 
halvår har god kännedom om aktuellt EU-
ordförandeskap och dess prioriteringar, samt att 
lämpliga kontakter har uppdaterats. EU-
representationen i Bryssel kan också bistå i dessa 
sammanhang. 
 Om det i det löpande samarbetet uppstår situationer 
där verket behöver inta en särskild position, och det 
inte hanteras inom ramen för den löpande EU-
samordningen eller EU-beredningen, ska beredning 
alltid ske med VO EIS och övriga berörda områden. 
 
EMN 
Migrationsverket har av regeringen utsetts till nationell 
kontaktpunkt för EMN. Denna nationella kontaktpunkt 

under VOS PoS ska samla in och analysera data och 
information för att möjliggöra jämförbara, objektiva 
och tillförlitliga informationsutbyten med de andra 
medlemsländerna i EMN. Detta inkluderar att besvara 
ad hoc-frågor, delta i periodiska rapporteringar såsom 
den årliga statistikrapporten och skriva studier på de 
ämnen som beslutas av EMN:s styrelse. Dessa studier 
ska spridas till intressenter inom olika områden inom 
landet såsom myndigheter, universitet, frivillig-
organisationer och media.  
 EMN kommer att delta i kommissionens ut-
värdering av den europeiska pakten för migration och 
asyl genom den av EMN årligen utarbetade policy-
rapporten som kommer att utgöra ett av underlagen för 
ministerrådets årliga debatt om pakten. Detta arbete ska 
följas upp i ISG och kan också behöva förankras hos 
GD och verkets ledning. 
 

EU-fonderna 

Migrationsverket har av regeringen utsetts till ansvarig 
myndighet för EU-fonderna. Myndigheten fungerar 
även som tilldelande myndighet vid genomförandet av 
EU-fondernas respektive program. EU-fonderna 
förvaltas av fondenheten inom VO EIS. Fondenheten 
har en oberoende ställning i förhållande till de 
verksamhetsområden inom myndigheten som kan 
komma att ansöka om medel ur fonderna. Genom 
fondenheten har förvaltningen av de båda EU-fonderna 
fått en lämplig organisatorisk lösning och förstärkts 
med ett antal personella resurser. Beslut om tilldelning 
av fondmedel fattas av chefen för VO EIS. 
 Enligt rådsbesluten om inrättandet av EU-fonderna 
ska ett så kallat partnerskap upprättas. I partnerskapet 
ska de myndigheter och organ som deltar i genom-
förandet av fondernas fleråriga program eller som kan 
ge värdefulla bidrag till dess utveckling ingå. Verket 
ska såsom ansvarig myndighet samråda med dessa 
parter. Verket har inrättat ett samråd i två nivåer som 
består av dels en nationell samrådskommitté, dels en 
expertgrupp. Genom samrådet säkerställs parternas 
insyn i Migrationsverkets arbete med de båda EU-
fonderna och möjligheter att påverka hur fonderna ska 
nyttjas. 
 Den nationella samrådskommittén, som leds av 
verkets GD, består av företrädare på hög nivå från de 
myndigheter och organisationer som utgör EU-
fondernas intressenter. (Även de två andra SOLID-
fonderna ingår i samrådskommittén). Kommittén ska ta 
ställning till och ge synpunkter på EU-fondernas 
fleråriga program samt slutrapporter innan dessa sänds 
till kommissionen.  
 Samrådskommittén ska även delges information om 
årliga program samt projekt som beviljats stöd från 
EU-fonderna. Verkets generaldirektör är kommitténs 
ordförande. 
 Expertgruppen består av sakkunniga som partner-
skapets intressenter ställt till förfogande för att bistå i 
arbetet med EU-fonderna. I gruppen ingår även 
verksamhetsexperter från Migrationsverket.  
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 Experterna har bland annat till uppgift att bidra med 
underlag till de fleråriga och årliga programmen för 
EU-fonderna. Vidare ska experterna delta i urvals-
processen genom att bedöma projektansökningarnas 
relevans i förhållande till de behov som föreligger 
inom områdena som experterna företräder och de mål 
som anges i fondernas fleråriga program. Experterna 
ska i viss mån även följa projektens utvecklingsprocess 
och säkerställa att resultaten från avslutade projekt 
utvärderas och sprids.  
 Kommissionen ska tillsammans med medlems-
staterna utvärdera EU-fonderna med avseende på hur 
relevanta, effektiva och verkningsfulla åtgärderna har 
varit i förhållande till EU-fondernas allmänna mål. 
 Regelsystemet för EU-fonderna är komplext och 
olika tolkningar kan få stor betydelse för tilldelning av 
medel. Verkets fondförvaltning ska därför arbeta aktivt 
inom SOLID-kommittén med utvecklingen av EU-
fonderna. 
 I detta sammanhang bör särskilt bevakas ut-
vecklingen av den del av fonden som är kopplad till 
antalet vidarebosatta till respektive medlemsstat. Om 
antalet vidarebosatta förändras inom ramen för kvoten 
får det stora konsekvenser för förvaltningen av fonden. 
Det gäller dels vid utlysningen av fondmedlen, dels i 
samband med beslut - främst då gynnande för-
valtningsbeslut om projektstöd är fattade - vilka inte 
går att ta tillbaka. Medlen är således låsta under flera 
år. En minskning av antalet vidarebosatta får också 
konsekvenser för redovisningen av fonden. 
 Stora frågetecken finns också kring kraven på 
redovisning som krävs från kommissionen beträffande 
vidarebosättning. Regelverket är otydligt. Verket ska 
fortsätta att samråda med kommissionen och berörda 
medlemsstater om dessa frågor. VO AP och VO EIS 
ska samarbeta för att finna en hållbar och praktisk 
lösning. 
 

Projektverksamhet finansierad genom 
EU:s budget 

Verket är engagerat i två större projekt som är 
delfinansierade med medel från EU:s olika 
programbudgetar. 
 
European Asylum Curriculum (EAC) 

Migrationsverket är projektledare för ett av de mer 
långsiktiga och största nu pågående asylprojekten i 
Europa. Verket driver projektet med projektparterna 
Nederländerna, Italien, Storbritannien och Tjeckien 
tillsammans med det s.k. Odysseusnätverket. Projektet 
bedrivs inom ramen för GDISC. 
 Projektet syftar till att höja kompetensen och 
kapaciteten bland de europeiska ländernas tjänstemän 
inom asylprocessen. För att uppnå denna målsättning 
tas ett komplett utbildningskoncept fram inom ramarna 
för projektet, innehållande material och metoder samt 
förslag för hur EAC kan implementeras på nationell 
nivå. 
 Materialet utvecklas i ”e-learningformat” 

för en webbaserad del av utbildningen, som 
kompletteras med en lärarledd utbildningsdel. 
EAC-projektet lyfts fram som ett viktigt projekt 
med stor potential, och kommer att ingå i det 
kommande europeiska stödkontoret för asylfrågor. 
Fram till dess finns en tillfällig implementeringsenhet 
på Migrationsverket. Den tillfälliga organisations-
strukturen säkerställer att utbildningar på nationell nivå 
kan påbörjas. 
 
Söderköpingsprocessen 

Det övergripande syftet med Söderköpingsprocessen är 
att genom samarbete i migrations- och gränsfrågor 
stärka mottagarländernas kapacitet att skapa ett 
rättssäkert och effektivt asylsystem, som stämmer 
överens med internationella och europeiska normer. 
Mottagarländerna är Vitryssland, Moldavien och 
Ukraina. Även Estland, Lettland, Litauen, Polen, 
Rumänien, Slovakien och Ungern deltar.  
 Söderköpingsprocessen inleddes 2001 under det 
första svenska EU-ordförandeskapet och projektet har 
sedan löpt i olika faser och med olika finansiering. 
Nuvarande projektperiod sträcker sig till och med juni 
2009 och har i huvudsak finansierats av EU:s 
AENEAS-program. Övrig finansiering sker genom 
samarbetsparterna IOM, UNHCR samt Sida som står 
för den svenska finansieringen.  
 Projektet planerar för ytterligare en projektperiod 
med början under 2010 och finansiering främst från 
EU:s tematiska program. Sida står för den huvud-
sakliga finansieringen av projektet under 
mellanperioden fram till juni 2010. 
 Den nya projektperioden ska framförallt syfta till 
att skapa ett nytt hållbart format för Söderköpings-
processen och konsolidera resultaten från tidigare 
projektfas, där frågan om ägandeskap är en av de mest 
centrala. Det handlar om överförandet av ansvar för 
Söderköpingsprocessen från projektledningen till 
mottagarländerna med roterande ordförandeskap för att 
säkerställa fortlevnaden och vidareutvecklandet av de 
hittills uppnådda resultaten. Samtliga samarbetsländer 
har ställt sig mycket positiva till en fortsättning av 
Söderköpingsprocessen i ett nytt format och är särskilt 
relevant i förhållande till det Östliga Partnerskapet. 
 
Verkets ordförandeskapsseminarium 
Verket har ansökt om EU-finansiering för 
genomförande av ett ordförandeskapsseminarium om 
praktiskt samarbete i oktober 2009. 
 
Övriga EU-finansierade projekt 
Verket bidrar med främst expertresurser i ett antal 
projekt som drivs av andra organisationer eller 
europeiska migrationsmyndigheter. Det handlar bl.a. 
om europeiska projekt om landinformation, 
migrationsströmmar (I-map), Dublinsamarbete och 
vidarebosättning.
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Internationellt utvecklingssamarbete – 
migration och utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bakgrund och nuläge 
Migrationsverket har engagerat sig i internationellt 
utvecklingssamarbete och internationella utvecklings-
projekt under många år, bland annat genom stöd under 
90-talet till våra baltiska grannländer och övrig sam-
verkan i Östersjöområdet. Förutom Söderköpings-
processen, som delvis finansieras med EU-medel och 
som redovisats i detalj ovan, har verket på senare tid 
drivit eller på annat sätt medverkat i projekt på Västra 
Balkan, i Moldavien och i Armenien. 
 

Sveriges politik för global utveckling 
Regeringen överlämnade skrivelsen (2007/08:89) 
Sveriges politik för global utveckling (PGU) till 
riksdagen den 17 mars 2008. I skrivelsen redogör 
regeringen för hur ”Sverige på ett effektivt sätt ska 
bidra till en rättvis och hållbar global utveckling som 
innebär att fattiga människor mer framgångsrikt kan 
dra nytta av globaliseringen”. 
 Regeringen redogör för sina utgångspunkter och 
motiv för ett förnyat fokus på genomförandet av 
politiken för global utveckling och talar om en 

”nystart” för Sveriges politik på området men behåller 
det övergripande målet ”att bidra till en rättvis och 
hållbar global utveckling”. Utvecklingspolitiken ska 
inbegripa både ett effektivt bistånd av hög kvalitet och 
en s.k. samstämmighetspolitik som omfattar samtliga 
politikområden. Regeringen konstaterar att många 
andra politikområden har tillgång till instrument som 
kan ha större effekt på fattigdomens utbredning och 
djup, än de instrument som finns inom biståndet. 
Inrikespolitiska beslut i Sverige kan få konsekvenser 
för fattiga människor i utvecklingsländer. Regeringen 

Strategi för verkets arbete med 
internationellt utvecklingssamarbete 
 
• ISG ska ha en central roll i beredningen av 

verkets nya eller fortsatta projekt och insatser 
inom det internationella utvecklingssamarbetet. 
Styrgrupper för pågående projekt ska rapportera 
till ISG om det finns särskilda frågor som inte 
kan lösas inom respektive styrgrupp. VO EIS 
kunskaper och erfarenheter ska användas både 
vid nya ansökningar och förvaltning av 
internationella projekt. 

 
Det fortsatta utvecklingssamarbetet ska utgå 
från följande kriterier: 
 
• Nytto- och mervärdesfokus: Verket prioriterar 

samarbete med länder och internationella 
organisationer där kapacitetsutvecklingsinsatser 
kan skapa goda förutsättningar för en 
utveckling av verkets verksamhet och där 
verkets arbete kan komplettera andra insatser, 
t.ex. avseende vidarebosättning, utökad 
landinformation, effektivare eller harmoniserad 
asylprocess, goda mottagningsförhållanden 
samt incitament att återvända. 

• Landfokus: Verket prioriterar samarbete med 
de fem länder från vilka flest asylsökande 
kommer, eller om det är mer ändamålsenligt, de 
fem länder till vilka flest personer ska åter-
vända. Insatser i länder som gränsar till EU kan 
övervägas men ska genomföras i samarbete 
med andra medlemsstater eller GDISC. Även 
kända transitländer kan vara av intresse i 
relation till stora migrationsströmmar. 

• Ämnesfokus: Verket prioriterar insatser som 
innehåller element med tydlig koppling till 
återvändande, vidarebosättning, arbetskrafts-
invandring, cirkulär migration och frivillig 
återvandring. Verket prioriterar också insatser 
som rör utbildning där konceptet EAC kan 
användas samt insatser som förstärker verkets 
lednings- och styrningsfunktioner. 

• Kompetens- och resursfokus: Verket 
prioriterar insatser där verket besitter speciell 
kompetens och expertis eller där ett deltagande 
kan leda till ökad kompetens och kunskap för 
verket. Deltagande i internationellt utvecklings-
samarbete räknas normalt som kompetens- 

höjande för verkets personal och ingår som en 
möjlig aktivitet i verkets kompetens-
utvecklingsprogram. 

• Ett förstärkt samarbete med Sida behöver  
etableras. Sidas och Migrationsverkets 
generaldirektörer leder detta arbete. Verket ska 
aktivt verka för att ha en grundorganisation för 
internationell projektverksamhet som 
finansieras med medel som särskilt avsatts för 
internationellt utvecklingssamarbete antingen 
via Sida eller direkt från regeringen. 

• Verket ska vara en aktiv deltagare i centrala 
sammanhang då migration och utveckling 
behandlas både nationellt och internationellt. 
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anser att alla politikområden och policyinstrument som 
står till regeringens förfogande måste användas på ett 
samlat och samstämmigt sätt för att Sveriges bidrag till 
global utveckling ska bli så effektivt som möjligt.  

Utgångspunkten för genomförandet är ett 
fattigdoms- och rättighetsperspektiv - med fokus på 
den enskilda individen - något som också funnits med i 
tidigare PGU. Nedan redogörs för de för verket 
centrala delarna av PGU:n.  
 

Globala utmaningar 
Regeringen konstaterar att globaliseringen innebär ett 
fördjupat ömsesidigt beroende och därmed ett ökat 
behov av politisk samverkan över gränser. Det finns 
gemensamma utmaningar som berör människor både i 
höginkomstländer och utvecklingsländer och utgör 
hinder för en rättvis och global utveckling. Man 
exemplifierar det med klimatförändringar, stora  
migrationsströmmar och risken för pandemier och 
konflikter. 
 För att på allvar omsätta politiken i praktiken 
konkretiserar regeringen nu arbetet under mandat-
perioden till sex globala utmaningar som identifierats 
som centrala för att nå målet om att bidra till en rättvis 
och hållbar global utveckling, och där Sverige har 
möjlighet att bidra på ett effektivt sätt. Dessa är: 

• Förtryck. 
• Ekonomiskt utanförskap. 
• Klimatförändringar och miljöpåverkan. 
• Migrationsströmmar. 
• Smittsamma sjukdomar och andra hälsohot. 
• Konflikter och sviktande situationer. 
 
Regeringen anser att Sverige ska bidra till ett rättvis 
och hållbar global utveckling på områden där behoven 
och utmaningarna är stora och där vi har specifik 
kunskap och kompetens samt där det finns ett särskilt 
svenskt intresse. 
 

Migrationsströmmar som global utmaning 
Den globala utmaningen migrationsströmmar delas i 
likhet med övriga globala utmaningar in i tre 
fokusområden. Vad gäller migrationsströmmar handlar 
det om följande: 
 
Arbetskraftsinvandring till Sverige och EU 
Den övergripande målsättningen är att öka 
utvecklingseffekterna av arbetskraftsinvandring till 
Sverige och EU. Begreppet cirkulär migration är en 
viktig komponent i det arbetet. 
 
För att bidra till målet avser regeringen bl.a. att 
• verka för att den svenska arbetskrafts-

invandringsreformen, bl.a. genom åtgärder för att 
främja cirkulär migration, bidrar till att öka 
utvecklingseffekterna av migration i 
utvecklingsländer, 

• delta aktivt i EU:s arbete rörande 
arbetskraftsinvandring, och verka för att reformer 

för arbetskraftsinvandring till EU beaktar 
förhållanden och behov i utvecklingsländer, 

• genom utvecklingssamarbetet verka för produktiv 
sysselsättning, demokrati, respekt för mänskliga 
rättigheter samt bärkraftiga system och 
institutioner, 

• bidra till genomförandet av EU:s handlingsplan för 
att hantera den kritiska bristen på 
hälsovårdspersonal i vissa utvecklingsländer, 
inklusive etisk hänsyn vid rekrytering av 
hälsopersonal från dessa länder, och 

• verka för internationellt utbyte av studenter, lärare 
och forskare. 

 
Skydd och varaktiga lösningar för flyktingar 
Den övergripande målsättningen är varaktiga lösningar 
på skyddsbehövandes situation. 
 
För att bidra till målet avser regeringen bl.a. att 
• stödja stadigvarande och tillfällig återvandring 

samt återvändande från Sverige, bl.a. genom 
samverkande insatser av berörda myndigheter 
(Sverige ska arbeta aktivt för att underlätta 
återvändande, bl.a. genom insatser av 
Migrationsverket och Sida),  

• aktivt verka för ett större engagemang inom EU 
och FN-systemet för medverkan till lösningar på 
utdragna flykting- och internflyktingsituationer, 

• främja varaktiga lösningar för flyktingar och 
internflyktingar, genom att synliggöra och beakta 
deras specifika situation och behov inom det 
bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet, 

• verka för en harmoniserad asyl- och 
migrationspolitik inom EU som kan öka Europas 
kapacitet att ge skydd åt behövande, 

• genom bistånds-, utrikes-, handels- och 
säkerhetspolitiken bidra till utveckling och därmed 
bekämpa fattigdom och förtryck samt förebygga 
kriser och konflikter som leder till att människor 
tvingas fly. 

 
Remitteringar och återföring av kunskap till 
utvecklingsländer 
Den övergripande målsättningen är en ökad återföring 
av kapital, kunskap och erfarenheter från migranter till 
utvecklingsländer.  
 
Hur ska PGU:n genomföras? 
Utgångspunkten är att genomförandet förutsätter ett 
resultatorienterat arbete inom regeringen, Regerings-
kansliet och berörda myndigheter, inklusive 
utlandsmyndigheter. Regeringen trycker mycket på 
resultatstyrning och avser att vidta åtgärder för att 
stödja samverkan mellan bl.a. Regeringskansliet och 
berörda myndigheter.  
 Regeringen konstaterar vidare att kunskap och 
analys om global utveckling och dess drivkrafter måste 
integreras med olika politikområdens specifika 
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sakkunskap. Det förutsätter en nära samverkan mellan 
departement och berörda myndigheter. 
 I juni 2009 tillsattes en parlamentarisk kommitté 
som ska utreda frågor kring cirkulär migration. 
 

Global Forum on Migration and 
Development 
Dialogen mellan mottagar- och ursprungsländer om hur 
utvecklingseffekterna av migrationsströmmar kan 
stärkas är viktig. Ett viktigt forum är det globala 
forumet för migration och utveckling (GFMD) där över 
150 stater från hela världen årligen möts och diskuterar 
hur de positiva sambanden mellan olika politikområden 
bäst kan tas tillvara för att främja migrationens 
utvecklingseffekter. 
 Sverige har, genom Justitiedepartementet, en aktiv 
roll i forumets arbete. I fokus för det svenska engage-
manget står att stimulera dialog om och identifiera 
konkreta arbetsmetoder för att säkra ett samstämmigt 
agerande mellan olika delar av ett lands styre och 
förvaltning som främjar migrationens utvecklings-
effekter. Den svenska prioriteringen att samstämmighet 
ska vara central på agendan har fått brett stöd bland 
andra länder. 
 

Verkets fortsatta arbete med 
internationellt utvecklingssamarbete 

Migrationsfrågorna har inte tidigare varit så specifikt 
prioriterade som de är i den nya PGU:n. Det gör att det 
finns många oklarheter vad det innebär i praktiken. Det 
står dock helt klart att det internationella utvecklings-
samarbetet kommer att ha en betydande roll för verket 
under de närmaste åren och det ställer särskilda krav på 
Migrationsverket. 
 Att arbetskraftsinvandring (inklusive cirkulär 
migration) och remitteringar/återföring av kunskap till 
utvecklingsländer prioriteras så högt är en tydlig 
förändring i utvecklingssamarbetet. Det är också av 
särskild vikt att harmoniseringsarbetet inom EU lyfts 
fram även inom ramen för PGU:n. 
  Verket måste ha tillräckliga resurser för att kunna 
arbeta med det internationella utvecklingssamarbetet 
och ett särskilt anslag för detta arbete bör övervägas. 
Utgångspunkten är att verksamheten inte ska 
finansieras med medel från anslaget 1:1 
Migrationsverket. 
 VO EIS har, enligt arbetsordningen, det över-
gripande ansvaret för PGU-arbetet och hanteringen av 
internationella projekt om inte annars särskilt har 
beslutats. 
 
Inriktning på och kriterier för verkets insatser 
För att kunna skapa större tydlighet i det fortsatta 
utvecklingssamarbetet ska arbetet utgå från följande 
kriterier med koppling till verkets huvuduppgifter. I 
strategirutan ovan listas de mer specifika kriterierna. 
Avsikten är att kriterierna ska användas i verkets 
beslutsprocess avseende nya eller fortsatta insatser. 

� Nytto- och mervärdesfokus 
Verket prioriterar samarbete med länder och 
internationella organisationer där kapacitets-
utvecklingsinsatser kan skapa goda förutsättningar för 
en utveckling av verkets verksamhet. Samtidigt bör 
verkets engagemang vägas mot andra organisationers 
eventuellt redan pågående arbete. Finns det ett 
mervärde att även Sverige deltar eller skapar ett eget 
projekt? Det är viktigt att undvika konkurrerande 
dubbelarbete. 
 
� Landfokus 
Det är naturligt att fokusera på ett antal länder. För att 
kunna göra det krävs det att kriterierna för urval är 
tillräckligt flexibla så att de kan förändras i enlighet 
med migrationsströmmar och oroshärdar som leder till 
större flyktingströmmar. 
 
� Ämnesfokus 
Prioriterade ämnen kan över tid förändras, dels 
beroende på verkets verksamhet, dels beroende på 
internationella förändringar. Utgångspunkten är dock 
att projekt ska falla inom gällande ämnesfokus. 
 
� Kompetens- och resursfokus 
Det är naturligt att verket prioriterar insatser där verket 
besitter speciell kompetens och expertis eller där ett 
deltagande kan leda till ökad kompetens och kunskap 
för verket. ISG eller berörda styrgrupper ska medverka 
i bemanningen av internationella projekt, dels för att ge 
fler personer möjlighet att delta, dels för att göra 
deltagande i internationellt utvecklingssamarbete en del 
av den löpande kompetensutvecklingen för verkets 
personal.  
 Att arbeta internationellt ska anses vara merite-
rande, särskilt i en organisation som Migrationsverket 
med omfattande internationell verksamhet. Det ska inte 
behöva vara ett problem för verket att en medarbetare 
engagerar sig i internationellt utvecklingssamarbete. 
Det är däremot av värde att det sker en avstämning när 
resurspersoner ska användas och hur den resursen bäst 
ersätts.  
 Det bör samtidigt tydliggöras att projektledarskap 
och deltagande som expert i ofta komplexa inter-
nationella projekt kräver särskild kompetens. Upp-
dragen är inte mindre viktiga för att de inte är en del av 
verkets normala verksamhet – tvärtom kan de ofta vara 
mer känsliga och svåra. 
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Samarbetet med UNHCR, IOM och IGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bakgrund och nuläge 
 
UNHCR 
Det kan konstateras att UNHCR är den organisation 
som verket har näst mest kontakt med på årsbasis. 
Enbart IOM har verket fler kontakter med. UNHCR är 
en mycket viktig partner för verket och då särskilt vad 
gäller vidarebosättningsfrågorna, men också vad gäller 
arbetet kring olika skyddsfrågor och internationella 
rekommendationer på migrationsområdet. 
 UNHCR grundades av FN:s generalförsamling 
1950. Organisationens uppgift är att leda och samordna 
internationella ansträngningar för att ge skydd till 
flyktingar och att lösa flyktingproblem världen över. 
Först och främst ska UNHCR försäkra sig om 
flyktingars välbefinnande och att deras rättigheter 
beaktas. Organisationen arbetar för rätten att söka asyl 

och att få en fristad i ett annat land, med möjlighet att 
återvända hem frivilligt, att integreras lokalt i det första 
asyllandet eller att omplaceras till ett tredje land. Under 
mer än fem decennier har UNHCR hjälpt närmare 50 
miljoner människor att börja ett nytt liv. För 
närvarande arbetar drygt 6 200 människor för UNHCR 
i 115 länder för att hjälpa uppskattningsvis 20,6 
miljoner människor. 
 I enlighet med denna strategi hade GD givande 
möten med UNHCR:s ledning i september 2008. I detta 
sammanhang diskuterades bl.a. frågor kring åter-
vändande. 
 Under det svenska EU-ordförandeskapet har verket 
en unik möjlighet att förmå EU att ta ett ökat och 
långsiktigt ansvar avseende vidarebosättning. Samtidigt 
kommer Migrationsverket att agera ordförande i 
UNHCR:s arbetsgrupp – Annual Tripartite 
Consultation on Resettlement (ATCR) där fördelning 
av kvoterna diskuteras och fastställs på global nivå. 
 

IOM 
Enligt den genomlysning och utvärdering av verkets 
kontakter som skedde i samband med den första 
internationella strategin stod det klart att IOM var den 
mest frekvent tagna internationella kontakten på verket. 
Detta gör IOM till en strategiskt viktig organisation för 
verket. I ett första skede har verket och IOM enats om 
att förtäta sitt samarbete genom att hålla årliga 
bilaterala möten på ledningsnivå. 
 IOM har under de senaste åren kraftigt expanderat, 
både avseende organisationens medlemskap, aktiviteter 
och personalstyrka. IOM har i dagsläget 125 
medlemsländer och ett tjugotal stater med observatörs-
status, 6 700 anställda på 430 kontor i närmare 300 
länder. I IOM:s konstitution från 1951 anges dess 
mandat, som är brett och flexibelt. Organisationen 
genomför ett brett spektrum av aktiviteter, bl.a. 
transporter av återvändande flyktingar och migranter, 
konfliktförebyggande åtgärder,  program mot 
människohandel och rent humanitära insatser. 
 IOM:s medlemsländer betalar ett mindre uttaxerat 
bidrag till dess administrativa budget. I övrigt är IOM:s 
verksamhet helt och hållet frivilligfinansierad på 
projektbasis. IOM:s flexibilitet, som också bidrar till en 
relativ effektivitet, uppskattas av många av IOM:s 
givare, men har ibland gjort det svårt för medlems-
länderna att påverka inriktningen på IOM:s 
verksamhet.  
 IOM tog under 2007 fram en strategi som mer 
tydligt definierar organisationens roll och funktion i det 
internationella systemet. Strategin omfattar 12 
aktiviteter som organisationen ska fokusera på under de 
närmaste åren. 

Strategi för samarbetet med IOM, 
UNHCR och IGC 
 
• UNHCR, IOM och IGC är, i likhet med GDISC, 

prioriterade samarbetsorganisationer. 
• Verket ska fortsätta sin aktiva dialog med 

UNHCR och IOM vad avser det tekniska 
samarbetet. Detta sker genom årliga bilaterala 
samtal mellan verkets och de två 
organisationernas ledning. Dessa diskussioner ska 
också behandla verkets kostnader för olika projekt 
och de tjänster verket har avtalat om. 

• Nya åtaganden mellan organisationerna och 
verket ska alltid beredas i ISG. 

• Verket ska delta mer direkt i arbetet med 
UNHCR:s slutsatser från exekutivkommittén 
(EXCOM). 

• Verket ska aktivt verka för att ett ramavtal ingås 
med IOM i syfte att förtäta och effektivisera 
samarbetet. 

• Vidarebosättning och återvändande är prioriterade 
frågor i kontakterna med IOM och UNHCR. 
Verket ska arbeta aktivt med utvecklingen av 
arbetet med vidarebosättning och de humanitära 
aspekterna på återvändande med tvång. 

• Verket bör delta mer aktivt och strukturerat i 
IGC-samarbetet. VO EIS ska samordna arbetet. 
Justitiedepartementet och verket behöver ha ett 
mer utvecklat samråd om medverkan och en 
tydligare ansvarsfördelning. 

• IGC ska utnyttjas i större utsträckning för analys 
och praktiskt samarbete. Möten inom IGC ska 
prioriteras. 
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 Den nya generaldirektören för IOM, William Lacy 
Swing, har vid sidan av organisationens strategi, angett 
följande tre övergripande prioriteringar för sin 
mandatperiod i syfte att stärka och effektivisera 
organisationen: 

• Förbättrad professionalism inom organisationen.  
• Främjad aktiv dialog med medlemsstaterna. 
• Förbättrat samarbete och partnerskap med övriga 

FN-familjen, internationella organisationer, NGO:s 
och den privata sektorn.  

 Migrationsverkets samarbete med IOM fungerar på 
många sätt tillfredsställande. Samarbetet har förstärkts 
på ledningsnivå bl.a. genom konstruktiva kontakter 
mellan verkets GD och generaldirektören för IOM. 
Samtal har förts om vidarebosättning och 
återvändande.  
 

IGC  
IGC är en migrationsinriktad sammanslutning 
bestående av sexton länder: Belgien, Danmark, 
Frankrike, Finland, Storbritannien, Irland, 
Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, 
Tyskland, Grekland, Australien, Nya Zeeland, Kanada 
och USA. Sekretariatet har sitt säte i Genève. 
 IGC är ett informellt forum som tillkommit i syfte 
att ge de stater som deltar i konsultationerna möjlighet 
att på tjänstemannanivå diskutera och utbyta 
information om frågor som rör asyl och migration. IGC 
kan ses som ett serviceorgan för de deltagande staterna. 
 Organisationen producerar bl.a. regelbundet 
statistiska uppgifter över t.ex. antalet personer som sökt 
asyl i de deltagande staterna. IGC publicerar även för 
medlemsländerna annan information, såsom uppgifter 
om de deltagande staternas lagstiftning och praxis när 
det gäller t.ex. asylprocedurer och familjeåterförening. 
IGC har sex arbetsgrupper som sammanträder två 
gånger per år. Grupperna behandlar asyl och flyktingar, 
inresa och återvändande, invandring och integration, 
landdokumentation, statistik samt tekniska frågor. 
Utöver arbetet i arbetsgrupperna anordnas även 
seminarier i särskilda ämnen. Två möten på högre 
tjänstemannanivå äger rum varje år, Mini Full Round i 
december och Full Round i maj.  
 Ordförandeskapet inom IGC roterar mellan 
medlemsländerna. Sverige var ordförande 2007-2008 
och valde cirkulär migration som tema. Ordförande-
skapet innebar bl.a. att Sverige ledde Full Round i 
Stockholm i maj 2008 samt en workshop på det valda 
temat i Genève i april 2008. Schweiz är ordförande 
2008-2009 och Finland 2009-2010. 
 
Utökad samverkan och bevakning 
 
UNHCR 

Verket konstaterar att det fortsatt finns skillnader i hur 
UNHCR agerar centralt och regionalt. Det är därför 
viktigt att förstärka dialogen med UNHCR för att skapa 

bättre samförstånd i frågor av gemensamt intresse och 
undvika eventuella missförstånd. 
  Migrationsverket får ofta förfrågningar om att 
sidofinansiera olika insatser, t.ex. arbete i förhållande 
till ingångna återtagandeavtal. En diskussion om vad 
verket ska behöva betala för och vad som borde kunna 
anses ingå i den finansiering som redan ges bör föras 
löpande, bl.a. inom ramen för gemensam projekt-
verksamhet. Sverige bidrar totalt med över 600 MSEK 
på årsbasis till UNHCR:s verksamhet.  
 De slutsatser som antas på Exekutivkommittén 
(EXCOM) har betydelse för verkets löpande operativa 
arbete och kan ofta påverka rutiner och praxis, t.ex. vad 
gäller barn, förvar och återvändande. Migrationsverket 
bör fortsätta delta aktivt i arbetet med dessa frågor och 
få möjlighet att medverka i beredningen av de utkast 
till slutsatser som processas i EXCOM. Detta har också 
mottagits positivt av UNHCR  
 UNHCR:s roll i vidarebosättningsarbetet är viktig 
och verket ska stödja det arbetet, bl.a. genom 
ordförandeskapet i ATCR. Vidare bör verket fortsätta 
dialogen med UNHCR om bl.a. återvändandefrågor. 
 

IOM 
Under 2008/2009 har verket ingått flera nya avtal med 
IOM med insatser på återvändandeområdet (ex. 
återetableringsstöd, reintegreringsarbete i Afghanistan, 
help-desk Afghanistan). IOM har en osedvanligt bred 
representation i världen (430 platser), och det gör att de 
har stora chanser att bistå med stöd och olika 
genomförandeåtgärder i princip över hela världen. 
 Det kan dock fortsatt finnas anledning att överväga 
om det finns andra mer resurseffektiva lösningar. 
 Vidare finns det redan en överenskommelse om att 
genomföra årliga bilaterala samtal mellan verket och 
IOM. Dessa samtal har inletts och gett goda resultat. 
Stöd i samband med återvändande och praktiskt 
samarbete vad gäller vidarebosättning är prioriterade 
samarbetsfrågor med IOM. 
 

IGC 
IGC har stor potential att stödja de deltagande 
medlemsstaterna med olika utredningar och förfråg-
ningar. Redan idag utnyttjar Sverige möjligheten, dock 
enbart av Justitiedepartementet, att ställa olika frågor 
avseende asylpolitik etc. Verket bör utnyttja denna 
möjlighet mer frekvent. Det finns ett väl utvecklat 
system för hur sådana förfrågningar ska hanteras och 
resultatet publiceras alltid på IGC:s hemsida. 
 IGC:s hemsida är en effektiv mötesplats och 
informationskälla för medlemsländerna som borde 
utnyttjas mer av verket. Landinformationsenheten 
utnyttjar regelbundet möjligheten till snabbt utbyte av 
information. Det statistiska materialet som tas fram, 
inte minst inför Full Round, håller en hög standard och 
är sammanfattat och klart av sekretariatet. 
 Verket behöver samråda med Justitiedepartementet 
om hur vi gemensamt bäst samarbetar med IGC. En 
tydligare ansvarsfördelning behöver fastställas.
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Generaldirektörernas europeiska samarbete 
- GDISC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund och nuläge 
Av stor vikt för det praktiska samarbetet är verkets 
engagemang i GDISC. Idag ingår EU:s samtliga 27 
medlemsstater samt Kroatien, Turkiet, Republiken 
Makedonien, Island, Norge och Schweiz i GDISC. 
Arbetet inom GDISC leds av styrgruppen, som för 
närvarande består av generaldirektörer från Frankrike, 
Irland, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Sverige, 
Tjeckien, Tyskland och Österrike. Styrgruppen 
sammankallas ett par gånger per år och då deltar även 
kommissionen. Polen stod som värd för styrgrupps-
mötet i maj 2009 som hölls i Warszawa då Lin Homer, 
GD för UK Border Agency, valdes till ny ordförande 
för GDISC. 
 

GDISC:s konferenser 
Den årliga konferensen är GDISC:s enskilt viktigaste 
aktivitet. Vid konferensen 2008 behandlades bland 
annat s.k. särskilda påfrestningar (particular pressures), 
begreppet modern migrationspolitik och framtida 
harmonisering av asyl- och mottagningspolitiken.  
Man kom då överens om formerna för den framtida 
finansieringen av GDISC, vilket innebär att länderna i 
styrgruppen, däribland Sverige, tar ett större finansiellt 
ansvar, men att alla deltagande länder ska bidra. Det 
kan konstateras att överenskommelsen, som inte är 
bindande, hittills inte har medfört att alla deltagande 
länder betalar. Temat särskilda påfrestningar har varit i 
fokus för den 2009 inrättade högnivågruppen för 

särskilda påfrestningar i vilken också verket ingår. 
Under vintern 2009 har en migrationskonferens ägt 
rum i Köpenhamn. 2009-års årliga konferens hålls i 
oktober i Paris. 
 

Projektverksamheten inom ramen för 
GDISC 
EAC, för vilket verket är projektledare, har tidigare 
beskrivits under avsnittet om verkets EU-engagemang. 
 
Interpreters pool jobbar med utbyte avseende 
tolkresurser och är, i likhet med EAC, ett praktiskt 
verktyg i det dagliga arbetet. 
 
Ukraina ERIT-projektet syftar till att stärka dialogen 
mellan Ukraina och de europeiska immigrations-
myndigheterna, representerade av GDISC. 
 

Utvecklingen av GDISC 
GDISC är inte en formell internationell organisation 
med egen juridisk person utan snarare ett nätverk. Det 
innebär en del begränsningar vad gäller GDISC:s 
utveckling som formell organisation. 
 Även om det nu finns en enighet om att de länder 
som representeras i styrgruppen ska ta ett större ansvar 
för finansieringen av GDISC:s verksamhet behöver en 
mer ingående diskussion om GDISC:s huvudsyfte och 
verksamhet påbörjas. Huvudsyftet med verkets 
deltagande i GDISC är möjligheten till ett utökat 
praktiskt samarbete. Fokus ska vara på praktiska 
åtgärder, inte nödvändigtvis mellan samtliga GDISC-
länder samtidigt. Det är positivt om GDISC ägnar mer 
resurser åt analys och jämförande studier av 
medlemsstaternas arbete. Storbritannien, som tog över 
ordförandeskapet i maj 2009, har föreslagit att GDISC-
länderna bör dela på ansvaret för olika ämnesområden. 
Verket bör ha som utgångspunkt att framtida ansvar för 
specifika ämnesområden bör baseras på verkets vision 
och denna strategi. 
 GDISC:s framtida utveckling kommer också att 
påverkas av inrättandet av den nya Europeiska byrån 
för samarbete i asylfrågor, det s.k. stödkontoret, som 
sannolikt kommer att inrättas under 2010. 

Strategi för verkets arbete med 
GDISC 
 
• Verket ska fortsatt vara aktivt i diskussionen 

kring GDISC:s finansiering, budget och 
årsprogram.  

• En mer ingående diskussion om GDISC:s 
huvudsyfte och verksamhet måste påbörjas med 
övriga medlemmar i styrgruppen.  

• Huvudsyftet med verkets deltagande i GDISC 
är möjligheten till ett utökat praktiskt 
samarbete. Fokus ska vara på praktiska 
åtgärder, inte nödvändigtvis mellan samtliga 
GDISC-länder samtidigt. 

• Möten i GDISC ska prioriteras för att verket på 
ett aktivt sätt ska kunna vara med och påverka 
utvecklingen av samarbetet. 

• Verket ska driva frågor om vidarebosättning 
inom GDISC. 
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Det nordiska samarbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund och nuläge 
Verket deltar på olika sätt i två nordiska samarbets-
forum, nämligen NU och NSHF. I den statistiska 
kartläggningen kan konstateras att verkets tjänstemän 
anser sig ha mer kontakter med NSHF än med NU. 
 NU har under hösten 2008 sett över behovet/syftet 
med ett antal underställda arbetsgrupper. Norge och 
Sverige samverkade i detta arbete och tydliga mandat 
för arbetsgrupperna har nu fastställts. Verkets deltagare 
ska vara införstådda i mandaten och verka för att de 
efterlevs. Verkets representanter i nedanstående 
grupper ska anmäla frågor till VO EIS som kan komma 
att behandlas på NU:s möte. 
 Följande NU-arbetsgrupper finns i dagsläget. 
Sammankallande land inom parantes. 
• Arbetsgruppen för EU/Schengenfrågor (Sverige).  
• Arbetsgruppen för viseringspraxis (Sverige).  
• Arbetsgruppen för statistik (Danmark). 
• Nätverksforum för asylcheferna (Norge)  
• Nätverksforum för besök och bosättningschefer 

(Danmark). 
• Kontaktgruppen för mottagningsfrågor (Sverige).  

• Arbetsgruppen för kommunikation och service 
(Norge). 

Grupperna möts i regel en gång per år antingen under 
vår eller höst och rapporterar till NU. Under hösten 
2009 står verket värd för NU-mötet. 
 
Verket deltar även i NSHF och där finns det fem olika 
arbetsgrupper i tillägg till tjänstemannamöten på hög 
nivå och det årliga ministermötet. Danmark är 
ordförande fram till nästa ministermöte i juni 2008. 
Följande arbetsgrupper finns under NSHF. 
• Vidarebosättning 
• Återvändande/Återvandring 
• Projektarbete (Verket har hittills inte deltagit under 

2008 i det arbetet) 
• EU/Schengen och Arbetskraftsinvandringsgruppen 

(ej aktiva enligt Justitiedepartementet) 
 

Verkets fortsatta deltagande i det 
nordiska samarbetet 
Det är viktigt att säkerställa att det nordiska samarbetet 
fokuserar på frågor som kan vara av mervärde för det 
dagliga arbetet i verket och inte går in och överlappar 
frågor som behandlas i EU eller andra viktiga 
samarbetsfora som GDISC och IGC. Det nordiska 
samarbetet ska vara ett komplement.  
 Samråd om viktiga nordiska frågor som är av 
betydelse i EU och Schengenarbetet kan med fördel 
ske i anslutning till olika EU/Schengen-möten då det 
finns ett faktiskt behov. Det kan konstateras att 
nordiskt samråd i det löpande EU/Schengen-arbetet i 
dag sker förhållandevis sparsamt. ISG har inte heller 
sett något behov av att utnyttja NU-strukturen för det 
löpande EU-arbetet. 
 VO EIS har det löpande samordningsansvaret även 
för det nordiska samarbetet och ska säkerställa en 
enhetlig linje i förhållande till EU-samarbetet och 
övrigt internationellt samarbete. I dagsläget har VO 
EIS mycket begränsade resurser för att kunna följa det 
nordiska samarbetet. Det handlar bl.a. om att 
deltagandet i de olika grupperna, dagordningar, 
sakfrågor som ska behandlas etc. behöver beredas. 
 Ur ett strategiskt nyttoperspektiv bör verkets 
deltagande i nordiskt samarbete ställas mot vårt 
prioriterade engagemang i GDISC och IGC. Dessutom 
kan det konstateras att samtliga nordiska länder även 
deltar i dessa fora, med undantag för Island i IGC. Det 
är vidare självklart att NU-arbetet bör prioriteras före 
arbetet i NSHF.  
 
 
 

Strategi för verkets nordiska 
samarbete 
 
• VO EIS samordnar det nordiska samarbetet. 
• Dubbelarbete i förhållande till det som görs i 

andra fora såsom EU och GDISC ska undvikas. 
• Verket ska verka för att det nordiska samarbetet 

får en bättre styrning av NU och att tydliga 
mandat fastslås på ett samlat sätt. 

• Det nordiska samarbetet ska fokusera på frågor 
som inte behandlas i övriga internationella fora 
och där det finns en särskild nordisk aspekt. 

• Samråd inför viktigare möten inom EU och 
GDISC bör, då det är lämpligt, ske inom ramen 
för NU. 

• Verkets engagemang i Nordiska samråds-
gruppen på hög nivå för migrations- och 
flyktingfrågor (NSHF) behöver renodlas och 
riktlinjer behöver fastställas i samråd med 
Justitiedepartementet. 

• Bilaterala nordiska kontakter uppmuntras men 
samråd ska ske med VO EIS. 

• Verket ska driva frågor om vidarebosättning 
inom det nordiska samarbetet. 
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Samverkan med andra internationella 
organisationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bakgrund och nuläge 
Kartläggningen, som genomfördes 2008, visade som 
nämnts ovan att verket har mest kontakter med IOM. 
ICMPD kommer trea på listan över de organisationer 
som verket har kontakt med. IGC, AGEF och ENARO 
ligger på ungefär samma nivå. Det kan dock 
konstateras att förhållandevis få anser sig ha någon 
form av samverkan med GDISC, förutom de personer 
som bevakar GDISC inom ramen för VO EIS löpande 
arbete. Budapest-samarbetet ligger på ungefär samma 
nivå. 
 

ICMPD 
ICMPD grundades 1993 och är ett forskningsinstitut 
med europeiskt fokus och med inriktning på utveckling 
och policy relaterad till migration. Dess första chef var 
svensken Jonas Widgren. ICMPD är tänkt att stödja 
regeringar och institutioner med policyexpertis, 
forskning, information, dialog och nätverk. De senaste 
åren har dock organisationen blivit alltmer en 
organisation med fokus på att genomföra olika 
internationella projekt på migrationsområdet. 
 Enligt uppgift stöds ICMPD aktivt av ett 30-tal 
länder, men det är enbart 11 länder som är medlemmar 
(Bulgarien, Kroatien, Polen, Portugal, Schweiz, 
Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Ungern, 
Österrike). Ytterligare länder har tidigare aviserat 
intresse av att bli medlemmar, bl.a. Finland och 

Nederländerna. Medlemsavgiften betalas av 
regeringen, men sedan våren 2008 är det verket som 
företräder Sverige i ICMPD:s styrelse. Under 2009 har 
ICMPD arbetat med att göra styrelsearbetet mer vitalt, 
vilket är positivt. 
 Migrationsverket bidrar till och deltar i projektet 
Interactive Map on Irregular Migration Flows and 
Routes in Africa, the Middle East and the 
Mediterranean Region (i-Map) som är ett elektroniskt 
analysverktyg över migrationsströmmar. 
 Verket bör föra en dialog med ICMPD om värdet 
av medlemskapet och vara aktivt i diskussionerna och 
beslutet om en ny framtida generaldirektör för ICMPD. 
Det är viktigt att ICMPD har ett intresse av att arbeta 
med frågor som är betydelsefulla för Sverige och 
Migrationsverket. Samtidigt bör verket noga överväga 
möjligheten att engagera sig inom ramen för 
”Migration: EU Expertise” (MIEUX) i relation till 
tredje länder. 
 

Östersjösamarbetet 

VO EIS har återetablerat kontakten med Aktions-
gruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöområdet 
och då särskilt med den svenska koordinatorn för den 
operativa kommittén. Verket bör fortsatt bevaka arbetet 
och i undantagsfall delta i möten – särskilt om initiativ 
angående illegal migration och människosmuggling 
behandlas.  
 
Budapestprocessen 
De flesta europeiska länderna, inklusive Sverige, deltar 
i samarbetet inom Budapestprocessen tillsammans med  
länderna i Kaukasien, Australien, Kanada och USA. 
Processen riktar sig mot EU:s östra grannländer och 
syftar till att förbättra migrationslagstiftning och 
asylhantering på ett övergripande plan. Det tjeckiska 
ordförandeskapet i EU har blåst nytt liv i Budapest-
processen genom att använda den som sitt forum för 
den övergripande östfokuseringen. Sedan våren 2008 
har VO EIS haft hållningen att verket inte ska engagera 
sig ytterligare i Budapestprocessen. 
 

ENARO 
ENARO är ett uppskattat nätverk för utbytes-
tjänstgöring kring mottagningsfrågor för 12 europeiska 
länder. (Belgien, Finland, Storbritannien, Irland, 
Italien, Malta, Nederländerna, Norge, Schweiz, 
Spanien, Sverige, och Tjeckien). Nätverket har funnits 
i 10 år och vid 10-årskonferensen i mars 2008 enades 

Strategi för verkets samverkan med 
andra internationella organisationer 
 
• ICMPD: Verket företräder Sverige i ICMPD:s 

styrelse på uppdrag av Justitiedepartementet. 
Värdet av medlemskapet måste klargöras. 

• Samråd med Justitiedepartementet bör ske om 
Sveriges synpunkter på ICMPD:s fortsatta 
arbete. 

• Östersjösamarbetet: VO EIS ansvarar för att 
hålla kontakten med relevanta fora. 

• Budapest: Verket ska fortsättningsvis inte delta 
i Budapestprocessen. 

• ENARO: Verket ska se över ENARO:s 
arbetsformer och mandat. ISG ska årligen få en 
rapportering om verkets medverkan i ENARO. 

• AGEF: Verket ska se över sin fortsatta sam-
verkan med AGEF. 
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delegaterna att ENARO ska fortsätta vara ett informellt 
och opolitiskt nätverk av praktiker. 
 

AGEF 

Migrationsverket samarbetade med den tyska 
organisationen AGEF februari 2007 – januari 2009. 
Avtalet rörde integreringsinsatser för självmant 
återvändande norra Irak. Verksamhetsområde 
mottagning (VO Mo) ansvarar för uppföljning och 
förhandlingar om eventuellt ytterligare avtal. Det har 
funnits vissa problem i tillämpningen av avtalet. VO 
EIS och VOS RS bistår i det arbetet. 
 

Frivilligorganisationer 
Flera frivilligorganisationer har nationella förgreningar 
eller är aktiva på olika sätt inom ramen för verkets 
internationella engagemang. Det handlar om 
organisationer som Röda Korset, Rädda Barnen, 
Swera, ECRE, Marri m.fl. Denna internationella 
strategi anger inga särskilda riktlinjer utan hänvisar i 
stället till verkets temagrupp för samverkan med 
frivilligorganisationer som Rättslig styrning ansvarar 
för. När det gäller deltagande i internationella möten 
m.m. i dessa organisationer gäller dock de riktlinjer 
som anges i detta strategidokument. 
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Internationella kontakter i det operativa 
arbetet – verkets organisation och rutiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operativt arbete 
Flera verksamheter i det löpande operativa arbetet, 
utanför VO EIS ansvarsområde, har en nära koppling 
till och särskild betydelse för utvecklingen av verkets 
internationella arbete och relationer. Det handlar främst 
om följande verksamheter 
 
• Landinformation. 
• Operativa stöd och Ambassad-

samordningen/Resesamordningen. 
• ID-arbetet 
• Vidarebosättningsarbetet. 
• Återvändandearbetet. 
• Viseringsarbetet. 
• Hanteringen av Dublinärenden. 
• Frivillig återvandring. 
• Projektet e-migration. 
 
Rutiner behöver successivt utvecklas för att bättre dra 
nytta av alla kontakter som etableras och den 

kompetens som finns i ovanstående sammanhang. Det 
bör övervägas om effektivitetsvinster kan göras.  
 

Internationella strategigruppen (ISG) 
möts regelbundet 
ISG är verkets centrala beredningsorgan för 
internationella frågor. I ISG ingår samtliga 
verksamhets- och ansvarsområdeschefer och 
sammanträder normalt första veckan i varje månad. Vid 
behov kan ytterligare möten genomföras. VO-chefen 
EIS är sammankallande och ordförande för ISG. 
 
ISG ska särskilt behandla: 

• Nya och fortsatta projekt inom det internationella 
utvecklingssamarbetet. 

• Viktigare EU-frågor av betydelse för verkets 
löpande verksamhet. 

• Förberedelse och genomförandet av EU-
ordförandeskapet. 

• Frågor i det löpande operativa arbetet som har en 
nära koppling till och särskild betydelse för 
utvecklingen av verkets internationella arbete och 
relationer. 

• Verkstäckande rutiner för den internationella 
verksamheten samt vidareutvecklandet av den 
internationella handboken. 

• Uppdatering och revidering av denna 
internationella strategi. 

 

Den internationella handboken 
Internationella handboken är ett stöd till medarbetare 
på Migrationsverket som arbetar med internationella 
frågor och kontakter. Den utgår från den gällande 
internationella strategin samt den organisation för 
internationellt arbete som gäller i samband med 
tillskapandet av VO EIS. Syftet med handboken är att 
ge en praktisk handledning i hur verket ska hantera de 
internationella frågorna både på hemmaplan och när 
verket har uppdrag utomlands.

Strategi för att säkerställa ett 
effektiv utnyttjande av verkets 
samlade resurser i det 
internationella arbetet 
 
• Rutiner behöver inrättas för att bättre dra nytta 

av alla internationella kontakter som etableras i 
det löpande operativa arbetet. Det bör utredas 
om effektivitetsvinster kan göras. 

• ISG är verkets centrala beredningsorgan för 
internationella frågor och sammanträder 
normalt första veckan i varje månad.  

• Verket ska använda sig av rutiner (bl.a. i 
bokföringen) för att få en verkstäckande 
kunskap om kostnaderna för det internationella 
arbetet. 

• Beräkningsmodeller för resursutnyttjande ska 
användas. 

• Den internationella handboken, som fastställdes 
under första halvåret 2009, ska fortlöpande 
uppdateras och utvecklas beroende på 
omvärldsförändringar. Handboken är ett viktigt 
verktyg för att säkerställa enhetlighet och 
verksnytta. Handboken ska finnas på 
verksnätet. 
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Lista över förkortningar 
 
AGEF Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte im Bereich der Migration und Entw.zusammenarbeit 
ATCR Annual Tripartite Consultation on Resettlement 
CEAS Common European Asylum System 
EAC European Asylum Curriculum 
EMN  European Migration Network  
ECRE  European Council on Refugees and Exiles  
ENARO  European Network of Asylum Reception Organisations 
EU Europeiska unionen 
EU-fonderna Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden 
Eurodac Det europeiska fingeravtryckssystemet 
EXCOM UNHCR:s Exekutivkommitté 
GAM Global Approach to Migration 
GD Generaldirektör 
GDISC  General Directors’ Immigration Services Conference  
GFMD  Global Forum on Migration and Development 
HLWG High Level Working Group for Asylum and Migration 
ICMPD  International Centre for Migration Policy Development 
IGC  Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Issues  
IOM  International Organisation for Migration 
ISG Internationella strategigruppen 
Kommissionen Europeiska kommissionen 
MIM  Mutual Information Mechanism 
MIEUX Migration: EU Expertise 
NSHF  Nordiska Samarbetsgruppen på Hög Nivå för Flyktingfrågor 
NU  Nordiska Utlänningsutskottet 
PGU Politik för global utveckling 
SCIFA Strategiska kommittén för invandring, gränser och asyl 
SOLID Solidaritet och hantering av flyktingströmmar 
Swera Swedish Refugee Aid – Svensk flyktinghjälp 
UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees 
VIS Visa Information System 
VO Verksamhetsområde 
VO Mo Verksamhetsområde för mottagning 
VO AP Verksamhetsområde för asylprövning 
VO EIS Verksamhetsområde för europeiskt och internationellt samarbete 
VOS PoS Verksamhetsområde med stabsfunktion för planering och styrning 
VOS RS Verksamhetsområde med stabsfunktion för rättslig styrning 
 
 
 


