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Migrationsverket  

Prognos: Migrationsverket lämnade årets sista prognos den 23 november. Som en direkt följd 

av den pågående regeringsbildningen är det inte klart hur mycket medel Migrationsverket 

tilldelas nästa år. Novemberprognosen utgår därför från de ekonomiska ramar för 2019 som 

regeringen beslutade om i våras. Det innebär en betydande minskning av myndighetens anslag. I 

prognosen planerar vi huvudsakligen utifrån gällande lagstiftning, dvs att den tillfälliga lagen 

upphör. För 2019 är prognosintervallen för asylsökande mellan 16 000 till 33 000 asylsökande - 

varav cirka 800 till 3 000 BUV – med ett antagande på cirka 26 000 asylsökande. Det motsvarar 

en nedjustering jämfört med juliprognosen från cirka 29 000. Trots sänkta antaganden om 

antalet asylsökande beräknas antalet inskrivna öka till uppemot 68 000 i slutet av 2021. 

Ökningen beror på att färre ärenden antas avgöras än vad som kommer in.1  

Asyl 360: I region Väst pågår för närvarande en pilot på Sagåsen som testar att fatta beslut och 

underrätta den sökande inom 30 dagar. Tesen är att det ska vara möjligt i 50 procent av 

ärendena. Ett annat mål är att integrera boende och asylprövning i samma process. Syftet är att 

minska liggtiderna och överlämningarna i ett ärende samt att få ett bättre samordnat stöd från 

övriga avdelningar som inte jobbar direkt i processen. Piloten avslutas vid årsskiftet och tanken 

är att arbetssättet därefter ska implementeras, även i region Stockholm och region Syd. 

Gymnasielagen: I region Väst är vi klara. När det gäller verket i stort så räknar 

Migrationsverket med att ha fattat beslut i de ärenden som ligger på myndigheten innan 

årsskiftet och även lämna yttrande där det begärs till de som ligger på domstol. När det gäller de 

ärenden som ligger på domstolen är handläggningstiderna olika beroende på domstol. I 

Göteborg räknar man enligt hemsidan med 16–20 månaders handläggningstid för den här typen 

av mål, dvs. uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Drygt 11 600 ansökningar har kommit in. 

                                                      

1 Prognos för 2018 

• Antalet asylsökande till Sverige väntas i år bli 22 000 personer, d.v.s. endast något lägre jämfört 

med tidigare prognoser. 

• Prognosen för avgjorda asylärenden i år minskas till 47 000, jämfört med 50 000 i vår senaste 

prognos och 54 000 i årets första prognos. 

• Prognosen för avgjorda förstagångsärenden inom anknytning i år minskas från cirka 75 000 till 

cirka 66 000.  

• Omkring 61 000 medborgarskapsärenden beräknas avgöras i år, en minskning med cirka 5 000. 

Antalet inkomna medborgarskaps-ärenden ökar och nuvarande resurser motsvarar inte behovet.  

• Avgjorda förstagångsärenden inom arbetsmarknad 2018 justeras upp med cirka 7 000 till 

omkring 50 000, på grund av inkomna ärenden och högre produktivitet.  

• Enligt juliprognosen beräknades antalet inskrivna minska från drygt 50 000 i slutet av 2018 till 

cirka 30 000 i slutet av prognosperioden.  

Prognos för 2019 

• För 2019 är prognosintervallet mellan cirka 16 000 till 33 000 asylsökande, varav cirka 800 till 3 

000 BUV, med ett antagande på cirka 26 000 asylsökande. Det motsvarar en nedjustering 

jämfört med juliprognosen från cirka 29 000.   

• Trots sänkta antaganden om antalet asylsökande beräknas antalet inskrivna öka till uppemot 

68 000 i slutet av 2021. Ökningen beror på att färre ärenden avgörs än vad som kommer in.   

• Antalet avgjorda medborgarskapsärenden beräknas vara mellan ungefär 45 000 till 80 000 färre 

per år 2019–2021. Antalet öppna ärenden beräknas öka från cirka 76 000 i slutet av 2018 till 

över 230 000 i slutet av 2021.  

• Under 2019–2021 förväntas väntetiderna successivt växa avsevärt när det gäller 

studerandeärenden. 

• Under 2019–2021 beräknas avseende arbetsmarknadsärenden mellan ungefär 22 000 till 32 000 

färre förstagångsärenden avgöras per år Antalet öppna förstagångsärenden beräknas öka från 

cirka 9 000 i slutet av 2018 till uppemot 110 000 i slutet av 2021. Inklusive förlängningsärenden 

beräknas antalet öppna ärenden uppgå till över 150 000 totalt. 

 



Totalt är 6 750 ärenden avgjorda, varav 5 905 av Migrationsverket. Totalt är 4 904 ärenden 

öppna, varav 2411 på Migrationsverket, övriga ligger på domstolen. 

Justerad anvisningsmodell ensamkommande: Migrationsverket har justerat anvisnings-

modellen för ensamkommande, vilket innebär att alla kommuner inte behöver ha andelar. Den 

justerade anvisningsmodellen ska ses som en påbyggnad på den befintliga anvisningsmodellen 

Den tidigare lägsta nivån gäller inte under 2019. Det innebär att en kommun kan välja att 

minska sin andel (till del eller helt) så länge det finns en kommun i samma län som är villig att 

ta över andelen. Först i december månad kommer verkets generaldirektör att fastställa 2019 års 

andelar och samtidigt även den justerade modellen. Resultatet ska redovisas till departementet 

senast 28 december. Att samtalen om en eventuell omfördelning måste äga rum under oktober-

november innebär att vi måste reservera oss för att andelarna och den justerade modellen gäller 

under förutsättning av att erforderliga beslut fattas. 

Anvisningarna i länet löper på och kommunerna tar emot. Migrationsverket gick i mitten av 

november ut med information om att den generella situationen har förbättrats under året när det 

gäller nyanländas möjlighet till snabbare kommunplacering. En bidragande orsak är färre 

asylsökande. Det innebär samtidigt att Migrationsverket inte kommer att nå beslutet om 15 200 

anvisade nyanlända till kommunerna under 2018. En konsekvens av det minskade antalet 

anvisade nyanlända är att Migrationsverket vid anvisning kan ta ökad hänsyn till nyanländas 

individuella behov och eventuella särskilda skäl för att bosättas i en specifik kommun. Verkets 

bosättningsenhet har en löpande kontakt med de kommuner vars anvisningar avviker från den 

månatliga planeringen.  

Mottagandeutredningen: Migrationsverket lämnade sitt remissvar i början av november. I 

remissvaret förordar verket utredningens alternativa förslag som innebär att staten ansvarar för 

mottagandet innan beslut fattas om man får stanna eller ska återvända. Kommunen ansvarar för 

personer som beviljas uppehållstillstånd och ska etableras. 

 

 

Arbetsförmedlingen Västra Götaland 

Fokus: Fortsätta med bra resultat vad gäller omsättning till arbete och utbildning, särskilt bland 

kvinnor; prioritera kort utbildade och öka andelen som studerar under tid i etablering samt 

fortsätta erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande. 

Omsättning: I genomsnitt har 43,1 % av de arbetssökande som avslutat etablering under 2018 

en status som motsvarar arbete eller utbildning efter 90 dagar vilket är 7,3 % mer än för ett år 

sedan. För kvinnor är siffran 29,9 %, en ökning med 3,5 % men klart för lågt. Vi arbetar med 

olika verktyg för att öka omsättningen för utrikesfödda kvinnor. Resultat för de som efter 

avslutad etablering deltar i annat arbetsmarknadspolitiskt program är 6,1 %, nästan en 

procentenhet högre än förra året. För kvinnor är siffran 5,4 %, en ökning med 1,4 % sedan 

föregående år. 

Kortutbildade: Vi arbetar intensivt med implementering av utbildningsplikten i samverkan 

med kommunerna med mycket varierande resultat och effekt. Även i samverkan skapats många 

jobbspår för kortutbildade enligt DUA-modellen vars effekt fortfarande är svår att mäta.  

Studier under etableringstid: Ackumulerat andel personer i etableringsprogram som studerar 

vuxenutbildning är 6,5 %, siffran för de med etableringsplan är 12,7 %, en ökning med 4% 

sedan förra året. Det är dock mycket stor variation från kommun till kommun. Tillsammans med 

utbildningsplikten är detta en stor utmaning. 

Kompetenskartläggning av asylsökande: Verktyget Jobskills.se erbjuder möjligheter på flera 

språk samtidigt som användarna gör sig sökbara för arbetsgivare och aktörer registrerade hos 

Arbetsförmedlingen som letar efter kompetens. Från och med januari kommer lanseringen av 

verktyget till båda kundgrupperna att ske genom centrala marknadsföringskampanjer via sociala 

medier. 



Fakta från oktober 2018 

• Sammanlagt en minskning med 14,4 procent inskrivna inom etablering jämfört med 

oktober i fjol. 

• Sammanlagt 1 230 ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa inom etablering. 

• 5 155 personer inom etablering deltog i program med aktivitetsstöd. 

• 176 personer inom etablering fick arbete. 
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Utbildningsnivåer: stor variation mellan de inskrivna arbetslösa. Drygt 50 procent hade en 

högst förgymnasial utbildning. 21 procent hade en gymnasial utbildning och 28 procent en 

eftergymnasial utbildning. 

 

 

Antal bedömda vad gäller utbildningsplikt: 
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Länsstyrelsen 

Webbplatsen informationsverige.se – som riktar sig till asylsökande och nyanlända med 

information på tio språk – har utvecklats med målgruppsanpassade ingångar och bättre 

anpassning till mobilanvändning. Den nya portalen lanserades i oktober. Gå gärna in och titta på 

informationsverige.se Inom kort kommer landets kommuner att få ut den årliga enkäten om 

samhällsorientering. 

Den 26 november fattade Länsstyrelsen beslut om 2019 års kommuntal för mottagande av 

nyanlända. Under 2019 kan 1 511 personer anvisas bosättning i länets kommuner, en minskning 

med nästan 1 000 personer jämfört med 2018. Kommuntalsbeslutet grundar sig på 

Migrationsverkets statistiska beräkningsunderlag för länstalen, med undantag för kommunerna, 

Skövde, Hjo, Töreboda och Mariestad, vilka sinsemellan kommit överens om en omfördelning 

av kommuntalen.  

Årets andra utlysning inom tidiga insatser för asylsökande är precis över och Länsstyrelsen 

har fördelat statsbidrag för ca 12,9 miljoner (totalt under året har 25,6 miljoner fördelats). 

Majoriteten av de som beviljats medel är intresseorganisationer, studieförbund och 

folkhögskolor. Regeringen har velat stimulera kommuner att söka dessa statsbidrag, men 

intresset är relativt lågt. Riktlinjerna för reseersättning har setts över nationellt och ett nytt 

förslag har gått ut på remiss till berörda myndigheter. Just nu pågår 69 TIA projekt. 

Beslutslistan för beviljade projekt finns på hemsidan.  

Länsstyrelsen beviljar också under året drygt 26 miljoner i utvecklingsmedel till insatser för 

ökad beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända samt till flyktingguideverksamhet. 

Söktrycket var lägre under 2018 än föregående år trots att en prioriteringsgrund varit bostäder 

och bostadslösningar. Länsstyrelsens bedömning är att medlen inte möter de behov som 

kommunerna ser när det gäller bostadsfrågan. En prioriteringsgrund med fokus på deltagande i 

introduktionsinsatser för föräldralediga har fått genomslag. 

Arbetet med ensamkommande barn har förändrats i takt med ett minskat mottagande. 

Boenden har lagts ner och kompetens har försvunnit från kommunerna. Länsstyrelsen anordnar 

under november dialogdagar dels för att säkerställa att kommunernas erfarenheter tas tillvara 

och dels för att bidra till upprätthållande av beredskap och kapacitet trots förändrade 

förutsättningar. Länsstyrelsen anordnade också en konferens i oktober på temat 18+ tillsammans 

med GR. Dessutom har Länsstyrelsen tagit fram regionala rutiner i arbetet med 

ensamkommande barn som försvinner. Länsstyrelsen efterfrågar dock nationella rutiner för att 

få en likriktning i arbetet över hela landet. 

 

Utmaningar: 

• Det finns stora utmaningar vad gäller vissa unga vuxna som kom till Sverige som 

ensamkommande och som fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder. Ingen nationell praxis 

finns och ungdomarnas boendesituation och möjlighet att studera beror på vilken 

kommun de befinner sig i. Situationen har uppmärksammats av landshövdingen genom 

en skrivelse till social-, arbetsmarknads- och finansdepartementet (Diarienr: 100-37736-

2018). Mer under Delregionala samråden.  

• En annan utmaning är bostadsbristen. 46 av 49 kommuner rapporterar en generell brist 

på bostäder (Bostadsmarknadsenkäten 2018). Både anvisade och självbosatta lever ofta 

med osäkra boendeförhållanden och trångboddhet är vanligt. Tillfälliga boenden och 

kommunala kontrakt tillämpas i flera kommuner och ett stort antal nyanlända erbjuds 

inte permanenta bostäder. Extra utmanande är att de bostäder som finns tillgängliga ofta 

ligger utanför tätorten där bristande kollektivtrafik försvårar deltagande i 

etableringsinsatser för både barn och vuxna.  

http://informationsverige.se/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/mottagande-och-etablering-av-nyanlanda.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932479f0/1541074858885/tia-statsbidrag-lista-181030.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/ensamkommande-barn.html


• En försvårande omständighet i arbetet med nyanlända är också att den psykiska 

ohälsan är utbredd, särskilt bland de som väntar på beslut från Migrationsverket.  

 

Delregionala samråden  

De goda resultaten för personer i arbete eller utbildning efter etablering uppmärksammades. Det 

finns en önskan från kommunerna att resultaten bryts ner på kommunal nivå. Några kommuner i 

länet upplever att förre (särskilt färre kvinnor) skrivs in i etableringen efter den förändrade 

lagstiftningen 1 januari i år (då den s.k. rättigheten till etableringsplan togs bort och ersattes med 

anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program). Det finns en önskan att diskutera den 

justerade anvisningsmodellen för ensamkommande barn i delregionala sammanhang. Att Västra 

Götalandsregionen deltar på samråden och diskuterar hälsofrågor är uppskattat. Gymnasielagens 

konsekvenser diskuterades också, se mer om det nedan. 

 

Utmaningar som uppmärksammades:  

• Kommunerna fortsätter att påtala behovet av ett tydligare regelverk och en större 

likvärdighet vad gäller före detta ensamkommande barn. Boendesituationen ser olika 

ut i olika kommuner och rätten till utbildning varier, hemlöshet förekommer. En stor del 

av de ungdomar vars ärenden ska prövas enligt den så kallade gymnasielagen har 

ärenden som ligger i domstol och då fattas beslut av domstolen och inte av 

Migrationsverket. I Göteborgsregionen exempelvis handlar det, enligt uppgifter från 

Migrationsverket om 677 ärenden. Enligt uppgifter på Migrationsdomstolens hemsida 

är handläggningstiden i Göteborg 16–20 månader, handläggningstiderna varierar dock 

stort beroende på hur de enskilda ärendena ser ut. Ärenden enligt gymnasielagen får inte 

förtur. 

• Boendesituationen för tidigare ensamkommande barn, men även för andra nyanlända 

är problematisk. En del kommuner erbjuder endast bostäder under etableringstiden för 

bosatta via anvisning. Önskemål finns att särskilt uppmärksamma 

bostadsförsörjningsfrågan under 2019.  

• Det finns svårigheten att leverera den sortens utbildningar som passar enligt 

utbildningsplikten (utbildningsplikten handlar om att alla nyanlända som tar del av 

Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning 

för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan 

ersättningen dras in). Särskilt små kommuner har svårt att leverera ett brett utbud. 

Samverkan mellan kommuner kan vara en lösning, förslagsvis via kommunalförbunden.  

• Mottagandet av vidarebosatta (kvotmottagna) fungerar relativt väl. Problem finns 

dock vad gäller den information kommunerna får inför mottagandet. Den kan vara 

mycket bristfällig, exempelvis vad gäller hälsan. Det har hänt att personer måste åka 

direkt till akuten.  

• En problematik finns också kopplat till kostnader för vård innan nyanlända fått 

fullständiga personnummer. Problematiken gäller en bred grupp, men har fått en 

större uppmärksamhet kopplat till kvotmottagandet. SKL har utrett frågan och gör 

bedömningen att: ”Det finns ett stort antal oklarheter i den lagstiftning som avser hälso- 

och sjukvård till asylsökande, nyanlända och utlänningar som vistas i Sverige utan 

nödvändiga tillstånd, s.k. papperslösa.” Läs mer här 

• Väntan på personnummer. Att det tar tid med personnumren försvårar även på andra 

sätt än gällande vårdkostnader/patientavgifter. Banker öppnar exempelvis inte konto 

utan personnummer vilket leder till kontantbetalningar. Det händer också att 

Migrationsverket godkänner uppgifter om personer som kommit som nyanlända som 

Skatteverket sedan inte godkänner. 

 

 

https://skl.se/download/18.7ff47c721604648dd8e49695/1513253432678/Brister-och-oklarheter-i-lagstiftningen-gallande-halso-och-sjukvarden-for-asylsokande.pdf


Västra Götalandsregionen – Regional utveckling 

NAD i Väst: budget säkrad från VGR, LST och AF. Samverkansavtal håller på att fastställas 

och rekryteringar påbörjats (NAD-samordnare/projektledare hos VGR, två delregionala NAD-

samordnare till civilsamhället). 

Dialogmöte den 5 december utifrån regeringens strategi mot segregation: I samband med 

regeringens strategi för att minska och motverka segregation som presenterades i juni i år fick 

32 kommuner i Sverige med särskilt utsatta områden, riktade statsbidrag. Fyra av dessa 

kommuner (Göteborg, Trollhättan, Borås, Uddevalla) ligger i Västra Götaland. Andra 

kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser kan söka mindre medel från 

DELMOS (Delegationen mot segregation) för att minska och motverka social och ekonomisk 

segregation på lokal och regional nivå. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen bjuder in 

till ett dialogmöte där framförallt de fyra kommunerna i Västra Götaland som fått riktade medel 

kan dela med sig till varandra av sina strategier/planer inom området.   

Under hösten genomför VGRs Lärandecentrum för migration och hälsa en extern 

genomlysning av erfarenheter och lärdomar från de insatser och samordning av insatser som 

genomfördes i VGR i samband med flyktingströmmarna 2015 och 2016. Uppdraget syftar till 

att skapa ett lärande och mynna ut i ett antal rekommendationer för att bättre rusta 

organisationen för liknande situationer i framtiden. Den 23 januari på f.m. kommer resultatet av 

utvärderingen att redovisas och inbjudan kommer inom kort.  

Utifrån kraftsamling fullföljda studier har lärandecentrum migration och hälsa (LMH) i 

uppdrag att arbeta för att förhindra att barn används som tolkar i VGR finansierade 

verksamheter. LMH har gått ut med en enkät till personal inom hälso- och sjukvården för att 

undersöka om de har använt barn som tolk vid planerade och/eller oplanerade besök de senaste 

12 månaderna men också om det finns rutiner och andra verktyg att använda eller om de är i 

behov av detta. Utifrån svaren kommer LMH sedan att arbeta vidare med att utveckla metoder 

och verktyg.  

Utmaningar: När vi arbetar i arbetsmarknadsintegrationsprojekt med målgruppen ”de som står 

långt från arbetsmarknaden” ser vi mer och mer att denna grupp står väldigt långt från 

arbetsmarknaden och att screening och insatser mot psykisk ohälsa behöver integreras tidigare 

och bättre i insatserna 

 

Västra Götalandsregionen – Hälsa 

Aktuellt just nu 

• Fördelning av statsbidrag ökad välfärd/migration 2019. Mycket fokus på insatser mot 

psykisk hälsa/ohälsa.  

• Arbete kring kvot-flyktingar som inte fått personnummer kopplat till hälso- och 

sjukvård.  

• Utvärderingen enligt ovan.  

• Arbete kring implementering av Hälsa i Sverige i VGRs aktiviteter.  

• Regional medicinsk riktlinje hälsoundersökningar av asylsökande samt övriga 

berättigade.  

 

Utmaningar:  

• Konkretisera problematiken kring kvot-flyktingar utan personnummer och hitta en 

fungerande lösning.  

• Implementera Hälsa i Sveriges aktiviteter.  

• Möta den psykiska hälsan/ohälsan hos personer med migrationsbakgrund. 


