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Till 

Kommunstyrelsen samt 

integrationsansvarig i kommun 

 

Informations- och prognosbrev 

 

Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden påverkar 
migrationen till Sverige. Under 2012 var antalet asylsökande det 
högsta sedan Balkankriget på 90-talet. Under innevarande år räknar 
Migrationsverket med att antalet asylsökande kommer att öka 
ytterligare. Det främsta skälet är situationen i Syrien. Samtidigt väntas 
det fortsatt komma många asylsökande från Somalia, Afghanistan, 
Eritrea och västra Balkan. Det är osäkert hur stark och ihållande den 
nuvarande trenden är, då den fortsatta utvecklingen i Syrien blir av 
avgörande betydelse. 
 

Stort behov av kommunmottagande av nyanlända  
Under 2013 beräknas cirka 26 000 asylsökande få uppehållstillstånd i 
Sverige. Därutöver beräknas cirka 14 500 direktinresta anhöriga samt 
1 900 kvotflyktingar komma till Sverige under året. Utöver dessa 
fanns vid årsskiftet cirka 5 500 personer med uppehållstillstånd 
inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Sammantaget 
innebär detta att cirka 48 000 nyanlända personer behöver tas emot i 
kommunerna under 2013. 
 

Ensamkommande barn 
Under 2012 tog Migrationsverket emot cirka 3 600 ansökningar om asyl från 

ensamkommande barn och ungdomar. Under 2013 beräknas antalet 
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ansökningar öka till 4 000. Av dessa beräknas cirka 3 200 ensamkommande 

barn och ungdomar beviljas uppehållstillstånd. 

 

Kvotflyktingar  
Regeringen har inför 2013 fastställt att 1 900 personer ska ges möjlighet att 

överföras till Sverige inom ramen för den årliga flyktingkvoten. De länder 

som är aktuella för att överföra från finns på Migrationsverkets hemsida 

www.migrationsverket.se. 

 

För att ge kommuner m.fl. mer information kring mottagandet av bland 

annat kvotflyktingar under 2013 kommer Migrationsverket att anordna en 

konferens under april månad med preliminärt datum 22-23 april i Stockholm. 

Mer information kommer att läggas ut på Migrationsverkets hemsida 

www.migrationsverket.se. 

 

Betydligt färre anhöriga från Somalia 
Efter en praxisbildande dom från Migrationsöverdomstolen har 

Migrationsverket sedan i januari 2012 sänkt kravet på styrkt identitet i vissa 

fall som rör familjeåterförening. Det gör det lättare för barnfamiljer, 

framförallt från Somalia, att återförenas i Sverige. Effekterna av 

förändringarna har dock blivit mindre än vad Migrationsverket tidigare har 

räknat med. Migrationsverket har därför sänkt prognosen för 

anhöriginvandrare från Somalia från 13 500 till 9 800 personer under 2013. 

 

Sedan ovan nämnda dom har drygt 12 000 anknytningsansökningar från 

somaliska medborgare lämnats in till utlandsmyndigheterna. Av dessa har 

cirka 9 000 kommit in till Migrationsverket för beslut varav 4 000 personer 

har beviljats tillstånd. Av dessa har sedan 1 080 personer rest in i landet 

under 2012. 

 

Överenskommelser om mottagande av nyanlända 
Länsstyrelserna överlägger och tecknar överenskommelser med landets 

kommuner om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. 

Migrationsverket beräknar hur många nyanlända som har behov av 

bosättning under det aktuella året. Arbetsförmedlingen fastställer sedan en 

länsvis fördelning av det totala mottagningsbehovet efter samråd med 

länsstyrelserna och Migrationsverket. Denna fördelning kallas för länstal. 
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Länstalet anger dels det totala platsbehovet och dels antalet platser som 

behöver göras tillgängliga för anvisning. De sistnämnda är platser dit 

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket kommer att behöva anvisa 

personer som inte på egen hand kan ordna sitt boende. Länstalet för 2013 

anger ett behov av 10 400 anvisningsbara platser. 

 

I dagsläget har 259 kommuner en överenskommelse om mottagande av 

nyanlända. Antalet platser för anvisning i överenskommelserna uppgår till 

knappt 6 000. Cirka 5 000 platser ytterligare behövs för att täcka behovet för 

2013. Förhandlingar mellan länsstyrelser och kommuner om utökat 

mottagande pågår.  

 

Många med uppehållstillstånd blir kvar i 
mottagningssystemet 
Det ökade antalet personer som förväntas att få uppehållstillstånd av asylskäl 

under innevarande och kommande år medför ett ökat behov av 

kommunplatser. I dagsläget räcker inte antalet överenskomna platser vilket 

medför att väntetiderna att få en anvisad kommunplats riskerar att öka. Detta 

försvårar den enskildes möjligheter till snabb etablering och skapar 

påfrestningar för kommuner som har många asylsökande boende hos vänner 

eller släktingar i kommunen. 

 

Vid årsskiftet fanns ungefär 5 500 personer med uppehållstillstånd inskrivna 

i Migrationsverkets mottagningssystem. Antalet väntas öka till cirka 9 000 

vid utgången av 2013, och om inte fler anvisningsbara platser tillkommer 

kommer antalet att vara närmare 13 000 vid utgången av 2014. 

 

Migrationsverkets utökning av boendeplatser 
Migrationsverket hyr i dagsläget cirka 5 000 lägenheter för mottagandet av 

asylsökande. Utökning av anläggningsboende har skett i mellersta och norra 

delen av landet och skulle för att motsvara behovet behöva öka ytterligare.  

För att lösa den akuta boendefrågan för det ökande antalet asylsökande har 

ett stort antal tillfälliga boendelösningar genomförts runt om i hela landet. 

 

Nuläge – bosättning av nyanlända 
Antalet personer som begär hjälp med sin bosättning har kontinuerligt ökat 

sedan etableringsreformens införande. Under 2012 anmälde cirka 7 400 

personer behov av anvisad bosättning till Arbetsförmedlingen, jämfört med 

5 900 personer under 2011.  
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Diagram. Antal personer som till Arbetsförmedlingen anmält behov av anvisad bosättning per 

månad. 

 
 

Antalet personer som anvisats plats för bosättning har också ökat från cirka 

2700 under 2011 till cirka 3 700 under 2012. Denna ökning har dock inte 

varit tillräcklig vilket fått till följd att väntetiden på anvisad bosättning ökat. 

I dagsläget tar bosättningsprocessen från uppehållstillstånd till bosättning i 

en kommun i genomsnitt cirka 140 dagar vilket är alltför lång tid. 

 

Ersättning för vissa hyreskostnader  
Regeringen beslutade i december 2012 att tilldela Migrationsverket ett extra 

anslag på 15 miljoner kronor för 2013. Från och med 1 februari 2013 kan en 

kommun ansöka om ersättning för vissa hyreskostnader som har uppstått för 

bostäder som stått tomma (tomhyra) i väntan på den nyanlände som fått en 

anvisad bostad. För att kunna få ersättning ska de personer som anvisas en 

lägenhet: 

 

• Varit inskrivna vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket och  

• Bott i något av Migrationsverkets anläggningsboenden och 

• Fått uppehållstillstånd av flykting- eller andra skyddsskäl och 

• Anvisats plats för bosättning i en kommun av Migrationsverket eller 
Arbetsförmedlingen.  

 

Kommunen kan få ersättning för hyreskostnader för den period bostaden 

stått tom till och med dagen före mottagandet. 
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Ersättningsbelopp 

Kommunen kan högst få 12 000 kronor i ersättning per bostad och anvisad 

person (eller familj). För den månad som personen flyttar in kan kommunen 

få ersättning för hela eller halva hyreskostnaden.  

 

Lämna in en ansökan 

Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från den dag då 

personen togs emot i kommunen för bosättning. Till ansökan ska kommunen bifoga en kopia 

av hyresfakturan där adressen för bostaden tydligt framgår. Migrationsverket håller på att ta 

fram en ansökningsblankett som kommer att läggas ut på webbplatsen 

www.migrationsverket.se under februari månad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


