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n rPå egionkarta som ska hålla över tid

VL:s vägledning: 

Tre regioner 

Långsiktigt hållbar organisation, som håller 
över tid och ger stabilitet för medarbetarna. 

En tillräcklig balans mellan regionerna och 
flexibilitet för att kunna möta olika behov.

Nytt förslag Nuvarande regioner



Budget prop 2019

• Avskaffar grundersättningen (5 ppb)

• Ingen indexjustering av schablonerna

• 80 milj fördelas mellan de kommuner som har haft 
högst  mottagande per capita de senaste 4 åren

• 80 miljoner till utökning av samhällsorientering från 
60 till minst 100 timmar



Prop 2019/20:10 Ett socialt hållbart 
eget boende för asylsökande
• Ändring av Lag m mottagande av asylsökande mfl 

(1994:137) 10a§
• 1 jan
• Ej rätt till dagersättning/särskilt bidrag om det inte är 

uppenbart oskäligt.



Prognos juli  2019,  ny prognos 29  juli 2019

 Fortsatt internationell flyktingkris men 
begränsad framkomlighet till och genom 
Europa

 Planeringsantagande för 2019 
 16 000-33 000  asylsökande, varav 900-3000 

ensamkommande barn. Planeringsantagande 21 000 
2019, (22 000) 21 000, 2020

 Lag (2016:752)  om tillfälliga begränsningar av 
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige förlängd.



Migrationsverkets prognos juli 2019

• Kommunerna beräknas att ta emot omkring 23 000 nyanlända personer med 
nya uppehållstillstånd under 2020. 

 Inresta anhöriga till f.d. asylsökande: 11 700  pers
 Nya uppehållstillstånd från Migv asylmottagning: 6 200 pers
 Kvotflyktingar: 5 000 pers









Rättsligt ställningstagande 

• Syrien
• Somalia
 Internflykt bör i första hand övervägas till städerna 

Mogadishu och Gaalkacyo och delstaterna 
Somaliland och Puntland

 Brist på nätverk
 Klantillhörighet
 könsstympning



Studerande
( 14 105 )

Asyl
( 19 718)

Anknytning
( 44 861)

Uppehållstillstånd 2018 
Totalt 132 552 personer inklusive anhöriga till respektive grupp

Arbetsmarknadsskäl
( 41 048)

EU/EES
( 7 603)

Kvotflykting
( 5 217)





Ny anvisningsstandard EKB 1 juli 
2019
• Anknytningsavisning kan ske i följande fall:
• När sökande kommer med medsökande
• När sökande har syskon i Sverige som går att verifiera
• När sökande skrivs ned i ålder
• När sökande har övergivits eller står utan vårdnadshavare
• När sökande avvikit och åter ger sig till känna
• Vid återtagande eller övertagande enligt Dublinförordningen
• På begäran av en kommun
• När sökande har ett särskilt vårdbehov



Ensamkommande barn (EKB)

• 2018 sökte 944 EKB asyl i Sverige 
• 249 (26%) flickor 
• 695 (74%) pojkar

• Under 2019 (tom 30 sep) har 668 
EKB sökt asyl i Sverige 

• 191 (29%) flickor 
• 477 (71%) pojkar

• Prognosen för 2019 är 1000 EKB 
som söker asyl
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Fler yngre EKB
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Ursprungsländer

• Majoriteten från Syrien, 
Marocko, Somalia och 
Afghanistan

• Flickor från Somalia och 
Afghanistan har ökat

• Orsaker till flykt: Väpnad 
konflikt, rekrytering till milis, 
tvångsgifte, könsstympning och 
sexuellt våld, barnäktenskap, 
avsaknad av 
utbildning/framtidsutsikter
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Bosättningsenhetens arbete

• Årsplanering
• Bedömning av bosättningsunderlaget
• Matchning (primära och sekundära kriterier)
• Anvisning 
• Avbrott
• Ersättningsanvisningar
• Dialog med kommunerna



Årsplanering

• Månadstal
– Var, när och hur många kan anvisas?
– Tas fram av bosättningsenheten
– Alla kommuner kan påverka sin planering

• Kommunernas förutsättningar
– Komplement till årsplaneringen
– Följs i mån av möjlighet



Andelarna bygger på följande variabler

• Folkmängd: 70%

• Mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd: 10%

• Mottagande av ensamkommande barn: 10%

• Antal asyldygn: 10%
- Antal asyldygn för ensamkommande barn i ankomstkommun räknas två 

gånger.



Tidslinje länsstal och andelstal



Fördelning av kvotplatser 2019

Område Nationalitet Antal personer

Akut och brådskande Ej specificerat 600

Mellanöstern Syrier 2 000

Östra Afrika och Afrikas horn

Somalier
Kongoleser
Etiopier
Eritreaner 
Sydsudaneser

1 300

Nordafrika/
Centrala medelhavs
rutten

Syrier
Sudaneser
Eritreaner
Somalier
Centralafrikaner

1 000

Asien Afghaner 100

5 000



Ensamkommande vidarebosatta 
barn

• 116 ensamkommande barn kom till landet genom Sveriges 
vidarebosättningsprogram under 2018. 

• Även under 2019 kommer ett större antal ensamkommande barn att 
vidarebosättas

• PUT vid ankomst, anvisas till kommun inom ramen för kommuntalet och 
inte andelstalet

• Kommun underrättas om status EKB av Bosättningsenheten
• Ensamresande barn eller barn i konstellation
• Kommuner som vill ta emot EKB-kvot kan anmäla sitt intresse, men alla 

kommuner kan få anvisning av EKB och bör stå redo 
• Kommunens ansvar träder in redan på Arlanda



Ansökningar ”gymnasielagen”
• 11 746 ansökningar
• Avgjorda 10 645, varav 6 390 av Migrationsverket
• Beviljade 7 416
• Avslag 3 096
• Återstår 1 160
 Varav 140 på Migrationsverket 
 17 på Domstol och 8 på Migrationsverket.



Studier på gymnasial nivå
• introduktionsprogram i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan
• nationellt program i gymnasieskolan eller i 

gymnasiesärskolan
• yrkesinriktad utbildning inom ett introduktionsprogram 

i gymnasieskolan
• heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola
• heltidsstudier på gymnasienivå på Komvux eller 

Särvux
• heltidsstudier på en yrkesutbildning på Komvux eller 

Särvux.



Färdig utbildning?

• Individuell studieplan, med mål.
• Gymnasieskola 2500 p examens eller studiebevis
• Yrkespaket, studiebevis 



Inte klar inom studietiden?

• Kan få ytterligare 13 månader, flera gånger, ska ha 
aktivt deltagit i utbildningen. Föreskrift kan ev
komma. Fri bevisföring. 16a 2-3 pågående studier ej 
introutb

• Går ej förlänga efter 25 år. Faller kravet för fullgjorda 
studier, återstår försörjningskravet 17§



Ansöka om förlängning
• Tidigast 3 månader innan tillståndet går ut,
• Senast samma dag.
• Kod på posten, webbansökan
• Blankett 200011
• Bilagor skickas per post
 Studieplan, planeringsdokument från 

Komvux/Folkhögskola
 Närvarointyg 
 ev betygsutdrag
 övrigt



Adress

Migrationsverket
Fördelningsfunktionen i Uppsala
Box 1323
751 43 Uppsala



Mottagen ansökan/beslut

• Efter ca en vecka bekräftelse per post att ansökan är 
mottagen.

• En del kan kallas för muntlig komplettering, även 
komplettering per post.

• Förenklad delgivning, alterantivt kallas till 
underrättelse.

• Vid avslag står det i beslutet hur du ska göra.
• Vid beviljande, boka tid för nytt UT kort.



Tack för mig…

• Kontaktuppgifter:

• Annica Ring 010-4852712
Mail: annica.ring@migrationsverket.se
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