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Om mottagning och bosättning av nyanlända  

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) skickar två gånger per år ut ett 
nyhetsbrev om aktuella frågor avseende i första hand mottagande och 
bosättning av nyanlända och kvotflyktingar till landets kommuner.  

Vidarebefordra gärna detta nyhetsbrev till kommunstyrelsen, ansvarig 
verksamhetschef för flykting- och integrationsfrågor, socialnämnd, 
arbetsmarknadsnämnd, utbildningsnämnd samt berörda 
förvaltningschefer. 

Myndighetsinformation om Covid-19 på flera olika språk 

Om vi tar ett gemensamt ansvar undviker vi att smitta andra och att själva bli smittade. 

Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd till varandra och tvätta händerna.  

Länsstyrelsernas webbplats Informationsverige.se riktar sig till den som är 

asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. På webbplatsen finns nu 

informationsfilmer om Covid-19 på elva olika språk. Filmerna innehåller viktig 

myndighetsinformation om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten, MSB och 

Socialstyrelsen. Nya filmer, teman och uppdateringar publiceras löpande. 

Informationsverige.se 

Arbetsförmedlingen har samlat frågor och svar för enskilda med anledning av 

coronaviruset covid-19, dessa uppdateras kontinuerligt. 

Arbetsförmedlingen - coronaviruset 

Coronavirusets spridning är en unik situation som påverkar hela vårt samhälle, resten 

av världen och därmed också Migrationsverket och den verksamhet myndigheten 

bedriver. Migrationsverket presenterar därför information med anledning av detta. 

Migrationsverket - coronaviruset 
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http://www.informationsverige.se/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/coronaviruset
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Coronaviruset.html
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Rapport om bosättningslagen och nyanländas boendesituation  

Länsstyrelsen Stockholm har följt upp bosättningslagen och nyanländas boende-

situation i Stockholms län genom att undersöka kommunernas arbetssätt, analyserat 

flyttmönster och lyssnat till hur nyanlända upplever sin situation. Rapporten riktar sig 

till beslutsfattare i kommuner och nationellt samt alla som på olika sätt arbetar med 

eller möter frågor kring nyanländas bosättning och bostadssituation. 

Tidsbegränsade bostadskontrakt för länets nyanlända - leder till sämre integration och 

flyttar från länet 

Etableringsprogrammet 

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa 

nyanlända invandrare. Målet är att de så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta 

ett jobb och klara sin egen försörjning. 

Arbetsförmedlingen - etableringsprogrammet 

Den 1 juli börjar de nya EBO-reglerna att tillämpas.  

Från och med 1 juli gäller nya regler för den som flyttar till ett eget boende, EBO, 

under sin väntan på beslut om uppehållstillstånd. Asylsökande som flyttar till vissa 

bostadsområden kan förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag från Migra-

tionsverket. En nyhetstext om detta publiceras på Migrationsverket.se den 1 juli. 

Nya regler för asylsökande som ordnar eget boende 

För att underlätta för asylsökande har Migrationsverket lanserat en kartfunktion där en 

asylsökande själv kan kontrollera om en EBO-adress påverkar rätten till ersättning. 

 

Kartor över områden som kan påverka rätten till ersättning för asylsökande 

Regeringen har nyss skickat ut en promemoria avseende åtgärder för att motverka att 

områden utan sociala och ekonomiska utmaningar undantas EBO-lagstiftningen. 

Regeringens promemoria 

  

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2020-06-02-tidsbegransade-bostadskontrakt-for-lanets-nyanlanda---leder-till-samre-integration-och-flyttar-fran-lanet.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2020-06-02-tidsbegransade-bostadskontrakt-for-lanets-nyanlanda---leder-till-samre-integration-och-flyttar-fran-lanet.html
https://arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-ersattning/Att-delta-i-program/Etableringsprogrammet
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2020-06-09-Nya-regler-for-asylsokande-som-ordnar-eget-boende.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Boende/Eget-boende/Omraden-som-kan-paverka-ratten-till-ersattning-for-asylsokande.html
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/atgarder-for-att-motverka-att-omraden-utan-sociala-och-ekonomiska-utmaningar-undantas-ebo-lagstiftningen/
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Mottagandet av vidarebosatta är fortfarande pausat 

På grund av att det fortfarande råder reserestriktioner i omvärlden kan inga resor för 

kvotflyktingar genomföras. Migrationsverket återkommer så snart det finns mer 

information att delge samt när det blir aktuellt med överföring av kvotflyktingar. 

Information kommer att presenteras under ”Aktuellt” på Migrationsverket.se. 

Information till kommuner 

Förändringar i bosättningsunderlaget för nyanlända som anvisas 
enligt bosättningslagen 

Migrationsverket har tagit fram en ny version av det bosättningsunderlag som används 

för att hitta den lämpligaste kommunen till en nyanländ. Det uppdaterade underlaget 

har utvecklats för att bättre passa kommunernas behov och vara enklare att fylla i och 

använda för Migrationsverket. Den nya versionen av bosättningsunderlaget kommer 

att börja användas i början av juli. 

Nytt bosättningsunderlag 

Migrationsverkets prognos 

Migrationsverkets prognoser hittar ni på nedanstående länk, den 27 juli publiceras 

även den kommande juliprognosen där. 

Migrationsverkets prognoser 

  

Migrationsverket 
Migrationsverket - kommuner 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen - etableringsprogrammet 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen - integration 

Sveriges Kommuner och Regioner 

SKR - integration 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2020-06-25-Forandringar-i-bosattningsunderlaget-for-nyanlanda-som-anvisas-enligt-bosattningslagen.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html
file:///C:/Users/NRKANK/Desktop/www.migrationsverket.se/kommuner
https://arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-ersattning/Att-delta-i-program/Etableringsprogrammet
http://www.lansstyrelsen.se/integration
http://www.skr.se/integration

