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Migrationsverkets huvuduppdrag är att 
pröva ansökningar från de som

– vill flytta till Sverige för att bilda eller leva med sin familj

– vill besöka Sverige

– vill arbeta eller studera i Sverige

– vill bli svenska medborgare

– söker asyl
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Asyl



Migrationsverket arbetar med
asylsökande och flyktingar genom att

– ta ut och hjälpa kvotflyktingar att komma till Sverige

– pröva asylansökningar

– ansvara för boendet

– ansvara för förvarsverksamheten

– bistå vid återvändande till hemlandet
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Vilka rättigheter har asylsökande?

Boende i lägenheter som
Migrationsverket hyr,
alternativt ordna eget boende.

Hälsoundersökning samt akut
sjuk- och tandvård för vuxna.

Barn får samma sjukvård och
tandvård som svenska barn.

Den som inte har egna medel
kan söka dagersättning.



Bostadskapacitet 2016-2021-2022 (2025)

Region Kapacitet 
DEC 2021

Nord 5200

Väst 2600

Syd 2600

10 400

Avvecklat 95 000 
bostadsplatser

Upphandlade 
bostäder

Hyrda bostads-
lägenheter

Hyrda kollektiva 
bostäder

Bostadsläg
enheter

6400

Kollektiva 
bostäder

4000

Kommunala 
gymnastiksalar 
mm

2025

5000 ?
10000?
20000?
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Standard för Migrationsverkets 
lägenhetsbostäder  



Generella principer för en god och enhetlig fysisk boendemiljö

• Gemensam nationell standard

• Barnperspektiv

• Decentraliserat och normaliserat 
lägenhetsboende

(Självhushåll, två personer per rum, 
traditionella hyreskontrakt (bruksvärdesnivå) 
allmänna och vedertagna ordningsregler
Självvalt påslag på 8 % för tappvarmvatten

• Tillgång till samhällsservice
(Migrationsverket, hälso- och sjukvård, skola, 
affärer/bankautomat, kommunikationer)

• Individuella hänsyn vid 
tilldelning av plats i 
anläggningsboende

• Förtroendeskapande 
samverkan/samarbete med 
externa intressenter

• Funktionell utrustning



Miljö 
• Asylsökande ska erhålla en boende 

miljö som garanterar ett skydd mot 
ohälsa

• Hyrda lägenheter ska kännetecknas 
av:
– att vara rena och fräscha och i gott skick
– att städ och rengöringsutrustning 

tillhandahålls av Migrationsverket
– att asylsökande ska medverka i 

vårdnadsplikten av lägenheterna



Kvalitets och underhållskontroll

• Vid varje avflyttning och inflyttning

• Planerad minst en gång per kvartal

• Sträva efter att minst 1 gång per år genomföra 
kontrollen tillsammans med hyresvärden 
(periodisk besiktning)

• Som en del i Migrationsverkets 
vårdnadsplikt av hyrda lägenheter samt att 
omsättningen av boende är mycket hög ska 
det inom varje mottagningsenhet finnas 
någon form av renoverings-
/underhållsgrupp.
Syftet med arbetet är att de hyrda        
lägenheterna hela tiden ska vara          

fräscha och i gott skick.

Migrationsverket ska regelbundet kontrollera hyrda 
lägenheter

Renoverings-och underhållsgrupp



Periodisk besiktning

• Ska genomföras varje kvartal 
• Särskilt granska kök och badrum
Mindre skador ska omedelbart skriftligt rapporteras till 
fastighetsägaren (mottagningsenheten bevakar att felen blir åtgärdade)



Introduktion i boendet

Fastighetsägaren och 
Migrationsverkets mottagnings-
enhet ska samarbeta när det gäller 
asylsökandes introduktion i 
boendet.

• Samarbetet kan omfatta någon 
form av boendefaddersystem 

• Ovanstående verksamheten ska 
finnas på samtliga 
mottagningsenheter

Brandutbildning
• Grundläggande brandutbildning 

ska ges till alla, även barn



Stort tack för att Ni lyssnade
Välkomna och kontakta mig 

Kenneth.karlsson@migrationsverket.se
010-4854313

mailto:Kenneth.karlsson@migrationsverket.se

