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Mandat för förändring 

• De fyra samarbetspartierna fick mandat för 

förändring – för att lösa stora 

samhällsproblem. 

• I Tidöavtalet har vi enats om konkreta 

lösningar – som vi har majoritet för i 

riksdagen. 

• Vi har rivstartat. Efter de 100 första dagarna 

är en hel del gjort – och mycket är på gång. 
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Vi har satt igång sju samarbetsprojekt 

Hälso- och 
sjukvård 

Klimat 
och energi 

Kriminalitet 
Migration och 

integration 

Skolan 
Tillväxt och 

hushållsekonomi 
Diverse andra 

samarbetsfrågor 

Justitiedepartementet 3 

Ett samarbetsprojekt bereder politiska förslag från ax till limpa 



 

 

  

   

  

 

Mål för projekt Migration och integration 

• Paradigmskifte vad gäller synen på asylmottagande där utgångspunkten ska 

vara att skydd erbjuds den som flyr en konflikt eller kris tillfälligt och för den 

som flyr Sveriges närområde. 

• Sverige ska inte vara mer generöst i synen på asyl än vad som krävs enligt 

EU-rätten eller andra juridiskt bindande internationella traktat. 

• Kravbaserad integrationspolitik - den som långvarigt befinner sig i Sverige ska 

ta ansvar för att bli en del av det svenska samhället. 

• Sverige ska komma till rätta med skuggsamhället. 

• Underlätta för högkvalificerad arbetskraftsinvandring. 
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En hel del gjort 

• Polisen har fått i uppdrag att öka antalet inre utlänningskontroller 

(ökning med minst 25 procent i förhållande till föregående år). 

• Polisen har fått i uppdrag att öka bekämpningen av irreguljär migration 

och prioritera arbetet med inre utlänningskontroll och effektivt 

verkställighetsarbete. 

• Migrationsverket, Polisen och Skatteverket har fått i uppdrag att 

intensifiera arbetet vad gäller återvändandet för personer som inte 

uppfyller kraven för att vistas i Sverige. 

• Migrationsverket har fått i uppdrag att öka antalet förvarsplatser. 

Justitiedepartementet 5 



   

  

  

    

  

  

 

En hel del gjort 

• Migrationsverket har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser 

och analysera möjligheter att öka den frivilliga återvandringen. 

• Skatteverket har fått i uppdrag att öka antalet bosättningskontroller 

rörande personer som saknar uppehållstillstånd men som är 

folkbokförda i Sverige.  

• Sida har fått i uppdrag att bidra till regeringens mål att fokusera 

biståndspolitiken för att motverka irreguljär migration, öka 

återvändandet, bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring, samt 

minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning. 
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En hel del gjort 

• Regeringen har beslutat om en lägre nivå av kvotflyktingar (900 per år i 

stället för 5 000 per år) och Migrationsverket har fått i uppdrag att 

förbereda för det. 

• Migrationsverket har fått i uppdrag att öka kvaliteten och prioritera 

kontrollen av vandel i tillståndsärenden. 

• Migrationsverket har fått i uppdrag att prioritera ärenden om återkallelse 

av uppehållstillstånd. 

• Främjandeuppdrag till Migrationsverket gällande högkvalificerad 

arbetskraftsinvandring. 
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Mycket på gång 

• Utredning för att anpassa asyllagstiftningen till den 

rättsliga miniminivån enligt EU-rätten. 

• Utredning för att se över regelverket om förvar av 

utlänningar – bl.a. ökad säkerhet och elektronisk 

övervakning som alternativ. 
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Mycket på gång 

• Tilläggsdirektiv till utredningar om: 

• En behovsprövad arbetskraftsinvandring 

• Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten 

• Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande 
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Nästa steg 

• Regeringen kommer att sjösätta en internationell informationskampanj 

om paradigmskiftet i migrationspolitiken. 

• För att paradigmskiftet ska få genomslag behöver vi nå ut bredare om 

den nya migrationspolitiken. 
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Nästa steg 

• I informationskampanjen ingår bl.a. följande delar 

• Informationspaket till utlandsmyndigheter och andra myndigheter med 

utländska kontaktytor 

• Riktad kommunikation till utländska redaktioner och nyhetsbyråer 

• Översättning till engelska av mer information från regeringen och 

utbyggd information på regeringens hemsida 

• Information till utländska ambassader i Sverige 
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