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och ansvar 

Kenneth Karlsson





VARFÖR…

vill människor komma hit?

VEM…

bestämmer?

VAD…

gör Migrationsverket? 



Arbetsmarknadsskäl 15 %

EU/EES 2 %*

Totalt 109 235 personer

Familjeanknytning och
adoptivbarn 40 % 

Flykting- och
skyddsskäl 33 %

Gäststuderande 8 %

Vilka fick uppehållstillstånd 2015



Hur arbetar Migrationsverket med 

asylsökande och flyktingar?

• Tar ut och hjälper kvotflyktingar 

att komma till Sverige

• Prövar asylansökningar

• Ansvarar för boendet

• Ansvarar för förvarsverksamheten

• Bistår vid återvändande till hemlandet





Läget just nu (2015/16)

• 163 000  asylsökande

• Antal inskrivna 180 000 

varav anläggningsboende 

100 000 

• 35 400 ensamkommande

barn och ungdomar

• Fortsatt högt tryck mot 

Europa

• Prognos cirka 100 000 nya sökande 2016

• Boendefrågan akut



Migrationsverkets asylboenden 

ABT: 
59278 
platser

ABE: 
30422 
platser

Evak: 
6436  
platser

ABK:
3757 
platser

Totalt: Ca 100 000 platser





Antal lägenheter 25/1 (Preliminär) 

• Region Nord 1922

• Region Mitt 1623

• Region Väst 1135

• Region Öst 849

• Region Syd 1680



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



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



Upphandlingskrav boendemiljö 

Kristina Fröjd



Processbeskrivning

Förfrågningsunderlag 

(kraven)

Besiktning (kraven)



Olika typer av boenden

• Tillfälligt boende för 

asylsökande (ABT) 

• Kollektivt boende  

Extern leverantör driver boende

Migrationsverket driver 

boende

Behovet styr



Förfrågningsunderlag består till 

exempel av:
1. Inbjudan

2. Administrativa bestämmelser 

3. Krav på leverantören

4. Anläggningar

5. Verksamhetskrav på anläggningen

6. Krav på tjänstens innehåll

7. Tekniska krav på anläggningen

8. Brandskydd och bygglov

9. Kvalificering och prövning

10. Kommersiella villkor

11. Allmänna avtalsvillkor

12. Priser



Migrationsverkets krav
Avtal

• Samtliga krav på anläggningen ska vara uppfyllda innan någon 

asylsökande placeras på anläggningen

Tillstånd

• Leverantören ska ha erforderliga tillstånd för verksamheten

Allmänt

• WC och dusch

Verksamhetskrav

• Besiktning

• Hygien/bad/toalett

• Ohyra

• Rum/sovplatser/inredning



Migrationsverkets krav forts.

Krav på tjänstens innehåll

• Leverantörens arbetsuppgifter

• Egenkontrollprogram

• Folkhälsomyndighetens vägledning

Tekniska krav på anläggningen

• Boendemiljö

• Ventilation

• Innertemperatur

Bygglov och brandskydd



Besiktning och uppföljning 

Lars Carlstedt, Jarmo Käkelä



Migrationsverkets besiktning

Tillträdesbesiktning

• Tom anläggning

Periodisk besiktning

• Kontrollera att anläggningen/lägenheten 

inte utgör ett hälsovådligt boende men 

också att den håller nivån för ett ”värdigt 

boende”

Boenderevision

• Upprätthållande av avtalsvillkor och 

lagar/regler.

• Uppföljning att periodisk besiktning 

genomförs

• Kontroll av leverantörens och 

Migrationsverkets verksamhet

Avflyttningsbesiktning

Operativa verksamheten (på 

uppdrag av boendeenheten)

Boendeenheten

Hyresvärd/fastighetsvärd 

tillsammans med operativ 

verksamhet

Operativa verksamheten



Periodisk besiktning

• Ska genomföras varje kvartal 

• Särskilt granska kök och badrum

• Dokumentation i mobil app: Mobigo

(diarieförs kopplat till lägenhetskontrakt)

Mindre skador ska omedelbart skriftligt rapporteras till 

fastighetsägaren (mottagningsenheten bevakar att felen 

blir åtgärdade)

• Egenkontrollprogram enligt Miljöbalken



Kvalitets- och underhållskontroll

Migrationsverket ska regelbundet 
kontrollera hyrda lägenheter

• 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)

Renoverings- och underhållsgrupp

• 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.



Frågor?


