


• värna asylrätten 

• underlätta rörlighet över gränser inom 

ramen för den reglerade invandringen

Migrationsverkets uppdrag



Hur arbetar Migrationsverket med 

asylsökande och flyktingar?

• Prövar asylansökningar

• Ansvarar för boende under väntetiden

• Anvisar kommuner att ta emot nyanlända 

• Bistår vid återvändande till hemlandet

• Överför kvotflyktingar till Sverige



Vad skapar långa vistelsetider?

• Stora växlingar i antal sökande som är svåra att förutse 

och möta snabbt 

• Kapacitet hos Migrationsverket och domstolarna att 

handlägga ärenden

• Kapacitet i kommunerna att ta emot nyanlända

• Återvändandet 



Fler asylsökande någonsin tidigare



Längre väntetider i spåren av 2015

• Lång kö av asylärenden. Över 150 000 

väntade på beslut efter hösten 2015

• Över 180 000 inskrivna i mottagningssystemet 

• Temporära boenden, trångt, risk för incidenter

• Vistelsetiden ökade från i snitt 237 till 500 

dagar mellan 2015 och 2016

• Stort behov av att möta frustration, oro, något 

meningsfullt att göra



I väntan på beslut

• Alla asylsökande barn och ungdomar
har rätt att gå i förskola och skola 

• Asylsökande får arbeta om 
han eller hon har s.k. AT-UND

• Studieförbund och folkhögskolor
erbjuder undervisning i svenska m m

• Migrationsverket har erbjudit organiserad 
sysselsättning, till exempel praktikplatser



Mot kortare väntan för asylsökande

• Migrationsverket avgjorde 

112 000 asylärenden i fjol 

• I princip alla som sökte asyl 

under 2015 och 2016 ska få 

ett beslut under 2017 

• Avvecklar tillfälliga asylboenden

• Väntetiden i första instans 

väntas minska till 3-4 månader

1 januari 2016 –

155 000 öppna 
asylärenden

Oktober 2016

100 000 öppna 
asylärenden

1 januari 2017

71 600 öppna asylärenden



Stort behov av mottagande i 

kommunerna

• Sedan den 1 januari 2017 anvisar 
Migrationsverket kommuner att ta emot nyanlända 
för bosättning

• Obligatoriskt för alla kommuner att ta emot 

• 23 600 ska bosättas efter anvisning enligt årets 
länstal

• I nuläget cirka 1 500 i Migrationsverkets 
boenden som omfattas av förra årets 
länstal men som ännu inte flyttat ut




















