
 
 

Svenska Röda Korsets överenskommelse med Migrationsverket  

om förvarsbesök 

 

Inledning 

Röda Korset har ingått en överenskommelse med Migrationsverket om de besök som Röda 

Korset gör på myndighetens förvar i Sverige. Syftet med överenskommelsen är att beskriva 

villkoren för Röda Korset besöksverksamhet på förvar i Sverige. 

Som förvarsbesökare för Röda Korset representerar man Röda Korset. Besökarna måste 

därför följa Röda Korsets grundprinciper och riktlinjer. Besökarna ska dessutom följa de 

åtaganden Röda Korset har enligt överenskommelsen med Migrationsverket. I det här 

dokumentet sammanfattas de antagande som måste uppfylla enligt överenskommelsen.  

 

Allmänt om överenskommelsens innebörd 

Överenskommelsen innebär att Röda Korset får göra besök i enlighet med rödakors- och 

rödahalvmånerörelsens internationella modell för besök och rapportering vid förvar. 

Röda Korsets modell för besök och rapportering vid förvar innebär i korthet följande.  

- Röda Korsets frivilliga eller anställda besöker förvaren regelbundet. 

- Besöken bygger på Röda Korsets grundprinciper, så som humanitet, neutralitet, 

opartiskhet, självständighet m.fl. 

- Huvudsyftet med besöken är att erbjuda medmänskligt stöd, samtal och aktiviteter 

men besöken bidrar även till att säkerställa förvarstagnas rättigheter. 

- Besökarna kan hänvisa förvarstagna till Röda Korsets rådgivning om 

migrationsfrågor, såsom asyl, efterforskning, familjeåterförening, förvar och 

återvändande.  

- Besökarna rapporterar observationer till Röda Korsets berörda personal som för dialog 

om observationerna direkt med förvaren lokalt och Migrationsverket centralt. Röda 

Korset har även regelbundna möten med Migrationsverkets ledning och sammanställer 

en årlig rapport om förvarstagnas situation som presenteras till Migrationsverkets 

ledning. 

- Besökarnas samtal med de förvarstagna är konfidentiella. 

- Röda Korsets dialog med förvaren och Migrationsverket centralt är konfidentiell. 

 

Svenska Röda Korsets åtaganden 

I överenskommelsen anges en rad åtaganden för Röda Korset. Dessa ska efterföljas av 

frivilliga, anställda och organisationen i helhet. 

Röda Korset har åtagit sig följande: 



 
 

- Besökare ska kunna identifiera sig med legitimation vid besök. Migrationsverket har 

rätt att neka besökare tillträde om de vid efterfrågan saknar legitimation.  

- Besökarnas samtal med förvarstagna är konfidentiella. 

- Observationer och rekommendationer från besöken ska lyftas till Röda Korsets 

ansvariga personal. Det får inte göras direkt till Migrationsverkets personal vid 

besöken. Besökare rapporterar till Röda Korsets anställda som i sin tur lyfter frågorna 

med Migrationsverket, enligt överenskommelsen. 

- Röda Korset ska presentera en årlig rapport om förvarstagnas situation. Observationer 

från besökarna utgör underlag för rapporten. 

 

Migrationsverkets åtaganden 

Migrationsverket har åtagit sig följande. 

- Migrationsverkets personal ska vara informerade om besöken och syftet med besöken. 

- Migrationsverkets personal ska hålla ett inledande informationssamtal, finnas 

tillgängliga för frågor och samtal från besökarna och medverka vid ett avslutande 

samtal efter besöken.  

- Röda Korsets besökare ska ges möjlighet att hålla enskilda samtal med de förvarstagna 

om de förvarstagna önskar det och dessa kan ske under trygga och säkra förhållanden. 

- Migrationsverket ska hålla regelbundna möten med Röda Korset. 

På förvaren ska information om tider för Röda Korsets besök finnas tillgänglig för de 

förvarstagna. Enhetliga affischer kan ges av ansvarig personal på Röda Korset via besökarna.  

 

Vad betyder överenskommelsen för Röda Korsets förvarsbesökare när 

det uppkommer frågor kring förvarstagnas situation? 

Besökare ska följa Röda Korsets grundprinciper, riktlinjer och överenskommelsen med 

Migrationsverket.  

Detta innebär bland annat att de observationer som besökare gör ska rapporteras enligt den 

överenskomna ordningen. Det betyder att brister eller missförhållanden inte lyfts för 

Migrationsverkets personal i anslutning till besök utan rapporteras till Röda Korset centralt. 

Syftet är att lyfta observationer och rekommendationer på ett strukturerat sätt till ledningen på 

förvaren och hela vägen till Migrationsverkets centrala ledning genom den årliga rapporten. 

Besökarna har en stor roll att spela i detta genom att skriva utförliga referat efter varje besök.  

Vid behov kan besökare, på ett neutralt sätt, ställa frågor om de förvarstagnas situation till 

personalen på förvar. Vad gäller det inledande informationssamtalet ska besökarna kunna 

fråga om antal förvarstagna (kvinnor, barn), hur läget på förvaret är och har varit under de 

senaste dagarna samt om det finns något särskilt Migrationsverkets vill lyfta inför besöket.  

Migrationsverket personal eller förhållandena på förvaret ska inte ifrågasätta under besök. Vid 

oklarheter, det vill säga om en fråga kan ställas till personalen eller ska lyftas i rapporten, kan 

stöd ges av andra besökare, gruppens frivilligledare eller Röda Korsets ansvariga personal. 


