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Förord
De nyanlända och asylsökande, både vuxna och barn, som togs emot i landet
och i länets kommuner under tidigare år var relativt många till antalet. Detta
medförde att kommunerna byggde upp en god beredskap och
mottagningskapacitet, både när det gäller boendelösningar och kunskap om
vad själva mottagandet innebär i form av rutiner för socialtjänst,
arbetsmarknad- och integrationsenheter, skola m.m.
I och med det låga mottagandet under de senaste åren är läget annorlunda och
många kommuner har monterat ner eller avvecklat delar av sin organisation för
mottagande. Detta kan i framtiden medföra att det kan finnas färre
kommunanställda med erfarenhet av och kännedom om hur mottagandet
fungerar och vad som förväntas av de olika aktörer som är involverade.
Denna sammanställning syftar till att ta tillvara de erfarenheter som gjorts
under tidigare år och kan förhoppningsvis vara till stöd för ansvariga och
medarbetare i ett läge där erfarenhet från tidigare mottagande saknas eller är
ofullständigt.
Checklistan har stämts av och förankrats med kommunerna i Örebro län via
det strategiska integrationsnätverket samt kommunnätverket för integration.

Anna Wiktorsson
Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Örebro län
Örebro 2021-03-30

För kontaktuppgifter och information om hur Länsstyrelsen i Örebro län arbetar
med integrationsfrågor se https://www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/socialhallbarhet/integration.html
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Kommunalt mottagandet av nyanlända och
asylsökande
Mottagandets omfattning varierar över tid vilket gör att kommunerna bör ha en
rutin för hur man hanterar mottagandet enligt aktuella prognoser och
kommuntal. Kommunen behöver även ha planer för vad som ska göras när
mottagandet varierar och om det kommer fler, alternativt många fler än vad
prognosen angivit.
Nyanlända och asylsökande kan komma till kommunen på olika sätt, på
anvisning, som anhöriga eller som själv- eller egenbosättare. Kommunens
ansvar och hantering varierar till viss del i de olika fallen. Kommunerna ska
dock utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa
förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder.
•

Nyanlända kan anvisas till kommunen av Migrationsverket i enlighet med
bosättningslagen (2016:38) eller bosätta sig själv i kommunen, s.k.
självbosättare.

•

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, avser invandring av en
person med beviljat uppehållstillstånd som kommer till Sverige på grund av
att den har en anhörig med uppehållstillstånd i landet. Det gäller make,
maka, sambo eller barn under 18 år och adoptivbarn. För att beviljas
uppehållstillstånd som anhörig kan det bland annat finnas ett
försörjningskrav på familjemedlemmen i Sverige. För Uppehållstillstånd för
en förälder till ett ensamkommande barn i Sverige görs en särskild
prövning.

•

Asylsökande kan vara boende på Migrationsverkets tillfälliga bostäder i
kommunen (ABO) eller i eget anskaffade bostäder. För asylsökande som
bosätter sig på egenhand, s.k. egenbosättare (EBO), kan det finnas
ekonomiska konsekvenser om de bosätter sig i vissa bostadsområden. Barn
som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola på samma
villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolplats från
och med höstterminen det år barnet fyller sex år.
Läs mer om anhöriginvandring, försörjningskrav och EBO-reglerna på
Migrationsverkets hemsida https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/
Kommuner.html.

Kommuntal
Regeringen beslutar om antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar för
bosättning under det kommande året samt fördelningen på länsnivå.
Länsstyrelserna beslutar om fördelningen inom respektive län genom
kommuntalen. Länstalen kan revideras om mottagandebehovet förändras, vilket
Migrationsverket gör bedömningar av i sina prognoser. Beslut om revidering av
länstalen fattas av regeringen. Om länstalen revideras under innevarande
kalenderår får även kommuntalen revideras. Kommuntalen får också revideras
under innevarande år efter överenskommelse mellan kommuner inom länet
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eller närliggande län, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte
blir lägre än länstalet.

Årsplanering
Årsplaneringen avseende mottagande enligt bosättningslagen (2016:38) tas
fram av Migrationsverket enskilt för varje kommun utifrån läns- och
kommuntalen. Syftet med en årsplanering är att skapa förutsättningar för att
både kommuner och Migrationsverket ska kunna planera mottagandet och
anvisandet av nyanlända personer. Alla kommuner har möjlighet att
kontinuerligt lämna in önskemål om ändringar i årsplaneringen. Detta görs till
Migrationsverkets bosättningsenhet. I vissa fall kan en anvisning avbrytas och
kan på så vis skapa en förskjutning i kommunens årsplanering då en ny
anvisning av den lediga platsen åter igen får en tidsfrist på två månader från
anvisningsdatumet. För kvotflyktingar kan tidsfristen vara längre eller kortare
än två månader. Ta del av mer information om årsplaneringen på
Migrationsverkets webbplats.

Generella frågor att svara på oavsett omfattning på
mottagandet:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns en utpekad funktion som är övergripande ansvarig för mottagandet?
Finns kunskap inom kommunens olika förvaltningar och verksamheter om
anvisningssystemet och mottagande samt vem som har övergripande ansvar
för mottagandet?
Finns framtagna rutiner och stöddokument samlat i kommunen? Var finns
de och vem ansvarar för dessa?
Finns det någon som följer Migrationsverkets prognoser för att förutse
eventuella förändringar i mottagandet?
Har kommuntal reviderats eller har förändringar gjorts i årsplaneringen och
vad har varit orsakerna? Kommer orsakerna att påverka planeringen framåt?
Finns kapacitet att hitta en lämpligt boende för anvisade?
Finns en rutin för att säkerställa att bostäder för nyanlända och självbosatta
uppfyller Boverkets bostadsstandard? Läs mer i Boverkets pdf.
Finns kunskap, rutiner och aktuella system för att hantera
ersättningssystemet?
Hur fungerar mottagandet i kommunen avseende anvisade nyanlända från
anläggningsboenden och kvotflyktingar respektive själv- eller egenbosatta?
Går signaler till samtliga aktuella verksamheter inom kommunen så som
Arbetsmarknad och integrationsenhet, skola/SFI, socialtjänst med mera?
Går signaler till Arbetsförmedlingen att en nyanländ ska skrivas in i
etableringsprogrammet?
Finns tillgänglighet till tolkservice?
Finns tillgänglighetsanpassad information om mottagandet av nyanlända på
kommunens hemsida som även målgruppen kan ta till sig?
Finns uppdaterad kommuninformation på Informationsverige.se?
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1. Vid ett mottagande som överensstämmer med
Migrationsverkets prognoser (Grönt läge)
Mottagande av anvisning:
•
•
•

Finns en fungerande rutin för mottagande av en anvisning från
Migrationsverket?
Finns en uppdaterad kontaktperson/ kontaktväg mellan kommunen och
Migrationsverket?
Om anvisning går till en gruppbrevlåda/fax vem ansvarar för att kontrollera
den och vid behov vidarebefordra meddelanden från Migrationsverket?

Mottagande enhet:
•
•

Var finns rutiner, handböcker med mera samlat?
Vilken funktion ansvarar för dessa?

Boendekapacitet:
•
•
•
•

Hur tillgängliga är olika boendeformer i kommunen?
Vilka bostadskontrakt kan erbjudas?
Vem har ansvar för kontakten med hyresvärdar för att säkerställa att
bostäder finns tillgängliga för bosättning av nyanlända?
Hur sker överväganden kring bostadsanpassningar?

Skola:
•
•
•

Finns upparbetade kontaktvägar till/från mottagande verksamhet och övriga
berörda skolverksamheter?
Finns rutiner för mottagande, introduktion och stöd? Vilken funktion
ansvarar för dessa?
Finns etablerade former för samverkan med nyanlända elevers
vårdnadshavare?

Ersättningssystemet:
•
•

Har kommunen kännedom om hur återsökningssystemet fungerar och vilka
ersättningar som finns kopplade till mottagandet?
Finns administratör, användare, rutiner och aktuella verktyg (tillgång till etjänst, siths-kort med mera) för återsök av medel? Vilken funktion ansvarar
för detta?
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2. Vid ett mottagande som överstiger
Migrationsverkets prognoser i viss omfattning (Gult
läge, i övrigt se grönt läge samt kommunens rutiner för
mottagande)
Socialtjänst:
•
•

Finns resurser och kunskap att tillgå inom mottagande enhet eller
socialtjänstens verksamhet?
Hur ser möjligheterna ut för snabb rekrytering och utbildning av personal?

Boendekapacitet:
•

•

Finns det kännedom om tillgängliga, godkända lokaler som skulle kunna
fungera som tillfälligt boende? Vilken funktion inom kommunen ansvarar
för detta?
Hur ser möjligheterna ut för snabb rekrytering och utbildning av personal?

Skola:
•
•

Finns det kännedom om tillgängliga, godkända lokaler för skolverksamhet?
Hur ser möjligheterna ut för snabb rekrytering och utbildning av
skolpersonal som lärare, språkstödjare och studiehandledare?

3. Vid ett mottagande som överstiger
Migrationsverkets prognoser i stor omfattning (Rött
läge, i övrigt se grönt och gult läge samt kommunens
rutiner för mottagande)
•

•
•

Finns det en beredskapsplan för en plötslig inströmning och ett stort
mottagande av flyktingar i kommunens risk- och sårbarhetsanalys enligt
Lag (2006:544) om extraordinära händelser?
Vilken funktion ansvarar för att en sådan plan upprättas och hålls aktuell?
Finns rutiner för kontaktvägar mellan berörda verksamheter?

4. Övrigt
Ta del av gällande lagstiftning på riksdagens webbplats
•
•
•
•
•
•

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
Lag (2006:544) om extraordinära händelser
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Mer information om mottagandet finns på:
•
•

Migrationsverkets webbsida om mottagande och ersättningssystem
Socialstyrelsens sida om vård och omsorg för asylsökande och andra
nyanlända finns stödmaterial med samlad information

Kommunalt mottagande av ensamkommande
barn
Mottagandets omfattning varierar över tid vilket gör att kommunerna bör ha en
rutin för hur man hanterar mottagandet enligt aktuella prognoser och andelstal,
särskilt om kommunen mycket sällan får anvisningar. Kommunen behöver
även ha tänkt igenom vad man ska göra om det kommer fler, -alternativt
många fler barn än vad prognosen angav.
Kommunen ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn
(EKB), det vill säga boende (placering) och annat stöd som barnet kan behöva
samt skolgång. Kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnets boende,
stöd och skydd enligt socialtjänstlagen och har samma ansvar för
ensamkommande barn som för andra barn i kommunen.
Ensamkommande barn kan komma till kommunen på olika sätt och
kommunens ansvar och hantering varierar till viss del i de olika fallen.
•
•
•

Innan barnet sökt asyl blir kommunen en s.k. ankomstkommun.
Bli barnet anvisat av Migrationsverket efter att barnet sökt asyl blir
kommunen s.k. anvisningskommun.
Blir barnet anvisat av Migrationsverket som ensamkommande kvotbarn
enligt Bosättningslagen (2016:38) tas barnet emot inom beslutade
kommuntal.

Som ankomstkommun
Barn som kommer till kommunen kan ge sig till känna exempel via polisen,
socialjour eller privatpersoner. När ett barn givit sig till känna ska kommunen:
•
•

•

Meddela Migrationsverket att ett barn finns i kommunen.
Om barnet kommer tillsammans med andra vuxna göra en
skyddsbedömning om lämpligheten i att barnet bor och anvisas tillsammans
med dessa inför Migrationsverkets anvisning.
Ansvara för boende och insatser innan barnet via Migrationsverket blir
anvisat till en kommun.

Som anvisningskommun
När ett ensamkommande barn blir anvisat till kommunen ska kommunen
”verka för att barnet får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma
9

uppväxtförhållanden, verka för att de får en lämplig utbildning samt verka för
att de får den hälso- och sjukvård som de behöver” (6 kap. 7§ SoL).
Kommunen förväntas ta över ansvaret för det anvisade barnet inom 24 timmar.

Andelstal ensamkommande barn
Kommunanvisningar av ensamkommande barn fördelas enligt en modell där
varje kommun tilldelas en andel, som uttrycks i ett promilletal. En kommun kan
välja att efter en överenskommelse med en annan kommun inom samma län
omfördela hela, eller delar av sin andel. Kommunen som tagit emot en andel
från en annan kommun kan få anvisningar både från sin egen ordinarie andel
och från den andel de tagit emot från annan kommun. Läs mer om anvisnings
kommun och andelstal på Migrationsverkets hemsida.

Vid mottagande av ensamkommande barn som
kvotflyktingar
Kommunerna är enligt bosättningslagen (2016:38) ålagda att ta emot nyanlända
enligt det kommuntal som fastställs årligen (se sid 5). Dessa personer anvisas
från Migrationsverket och i vissa fall kan det handla om ensamkommande barn
som är kvotflyktingar. Migrationsverkets ambition är att i dessa fall alltid ha en
dialog med kommunen innan anvisning. Undantag finns, exempelvis kan
barnen komma i en familjekonstellation där släktskapet inte är fullt utrett.
Kommunen ska även i detta fall verka för att barnet får god vård och fostran
och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, verka för att de får en lämplig
utbildning samt verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver (6
kap. 7§ SoL).

Viktigt att komma ihåg att:
•

•
•
•
•

Anvisningen av ensamkommande barn som kvotflykting kommer via
Migrationsverkets bosättningsenhet för nyanlända till kommunens
integrationsenhet (eller motsvarande) inte via ett fax till socialtjänsten.
Barnet har redan ett uppehållstillstånd.
En särskilt förordnad vårdnadshavare ska föreslås av socialtjänsten och
utses av tingsrätten.
Säkerställa att signaler går till samtliga aktuella verksamheter inom
kommunen samt sjukvården.
I övrigt se kommunens rutiner för mottagande av ensamkommande barn.

Generella frågor att svara på oavsett omfattning på
mottagandet:
•
•

Finns någon utpekad funktion som är övergripande ansvarig för
mottagandet av ensamkommande barn?
Finns framtagna rutiner och stöddokument samlat i kommunen?
Var finns de och vem ansvarar för dessa?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Finns det någon som följer Migrationsverkets prognoser för att förutse när
det kan vara aktuellt att kommunen får anvisningar?
Har kommunen avtalat om omfördelning av andelar mellan kommuner inom
länet?
Finns kapacitet att snabbt hitta en lämplig placeringsform för barnet?
Vem ansvarar för att signaler går till samtliga aktuella verksamheter inom
kommunen så som socialtjänst, överförmyndare, skola samt sjukvården?
Finns kunskap om anvisningssystemet och om vilka som har ansvar för
mottagandet inom olika förvaltningar och verksamheter?
Hur fungerar det operativa samarbetet mellan handläggare och övriga
kontaktpersoner i kommunen?
Finns det en aktuell och fungerande kontaktväg mellan kommunen och
Migrationsverket?
Finns tillgänglighet till tolkservice?
Vem säkerställer att överförmyndaren utser en god man som företräder
barnet i en förälders ställe under asylprövningstiden. (Om barnet beviljas
uppehållstillstånd har kommunen ett ansvar för barnets fortsatta omsorg och
etablering i Sverige och då utses en särskilt förordnad vårdnadshavare
(SFV) av tingsrätten.)
Finns tillgänglighetsanpassad information om mottagandet av
ensamkommande barn på kommunens hemsida som även målgruppen kan ta
till sig?
Finns uppdaterad kommuninformation på Informationsverige.se?

1. Vid ett mottagande som överensstämmer med
Migrationsverkets prognoser (Grönt läge)
Mottagande av anvisning:
•
•
•
•

Finns en fungerande rutin för mottagande av en anvisning från
Migrationsverket?
Finns en uppdaterad kontaktperson/ kontaktväg mellan kommunen och
Migrationsverket?
Finns en fungerande rutin för att säkerställa att alla aktuella kommunala
instanser får kännedom om anvisningen?
Om anvisning går till en gruppbrevlåda/fax vem ansvarar för att kontrollera
den och vid behov vidarebefordra meddelanden från Migrationsverket?

Socialtjänst:
•
•

Var finns rutiner, handböcker med mera samlat?
Vilken funktion ansvarar för dessa?

Överförmyndare:
•

Finns en fungerande rutin för att god man eller särskild förordnad
vårdnadshavare utses inom utsatt tid?
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•
•

•

Finns en fungerande rutin för information till Migrationsverket om att god
man är utsedd?
Finns det gode män som har kunskap om vad som gäller för
ensamkommande barn gällande exempel asylprocess, försörjning med
mera?
Finns upparbetade kontaktvägar till/från socialtjänst och övriga berörda
verksamheter?

Boendekapacitet:
•

•
•

Hur tillgängliga är olika placeringsformer i kommunen?
Hem för vård eller boende (HVB): Finns egna platser, upphandlade platser,
överenskommelse med en annan kommun? Vem har mandat att göra en
sådan överenskommelse?
Jourhem/Familjehem: Är tillgången säkerställd? Finns kunskap och
erfarenhet av barn i migration och asylprocess?
Hur görs överväganden kring placeringar i stödboende?

Skola:
•
•
•

Finns upparbetade kontaktvägar till och från socialtjänst och övriga berörda
skolverksamheter?
Finns rutiner för mottagande, introduktion och stöd? Vilken funktion
ansvarar för dessa?
Finns etablerade rutiner för samverkan med elevernas gode män?

Ersättningssystemet:
•
•

Har kommunen kännedom om hur återsökningssystemet fungerar och vilka
ersättningar som finns för mottagandet?
Finns administratör, användare, rutiner och aktuella verktyg (tillgång till etjänst, siths-kort med mera) för återsök av medel? Vilken funktion ansvarar
för detta?

2. Vid ett mottagande som överstiger
Migrationsverkets prognoser i viss omfattning (Gult
läge, i övrigt se grönt läge samt kommunens rutiner för
mottagande)
Socialtjänst:
•
•

Finns resurser och kunskap att tillgå inom socialtjänstens verksamhet?
Hur ser möjligheterna ut för snabb rekrytering och utbildning av personal?

Överförmyndare:
•
•

Finns det tillgång till ett utökat antal gode män som har kunskap om vad
som gäller för EKB till exempel asylprocess, försörjning med mera?
Hur ser möjligheterna ut för snabb rekrytering och utbildning av Gode
män?
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Boendekapacitet:
•

•
•

Finns det kännedom om tillgängliga, godkända lokaler som skulle kunna
fungera för HVB och Stödboendeverksamhet? Vilken funktion inom
kommunen ansvarar?
Hur ser möjligheterna ut för snabb rekrytering och utbildning av personal?
Finns det tillgång till ett utökat antal jourhem/familjehem? Helst med
kunskap och erfarenhet av barn i migration och asylprocess?

Skola:
•
•

Finns det kännedom om tillgängliga, godkända lokaler för skolverksamhet?
Hur ser möjligheterna ut för snabb rekrytering och utbildning av
skolpersonal som lärare, språkstödjare och studiehandledare?

3. Vid ett mottagande som överstiger
Migrationsverkets prognoser i stor omfattning
(Rött läge, i övrigt se grönt och gult läge samt
kommunens rutiner för mottagande)
•

Finns det en beredskapsplan för en plötslig inströmning och ett stort
mottagande av flyktingar, inklusive EKB, i kommunens risk- och
sårbarhetsanalys enligt Lag (2006:544) om extraordinära händelser?

4. Övrigt
Ta del av gällande lagstiftning på riksdagens webbplats

•
•
•
•
•

Föräldrabalk (1949:381)
Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (2006:544) om extraordinära händelser

Mer information om mottagande finns på:
•
•

Socialstyrelsens webbplats finns Kunskapsguiden, en handbok för
mottagande
Migrationsverkets hemsida finns mer information om ensamkommande
barn och ungdomar
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