
Den svåra flyktingsituationen är inte över  



Turkiet nu största värdland för 
flyktingar 
 
1. Turkiet – 2.2 miljoner ? 
2. Pakistan – 1.5 miljoner 
3. Iran – 982 000 
4. Etiopien – 659 000 
5. Jordanien – 654 000 

Mer än hälften av världens 
flyktingar kommer från tre länder 
 
1. Syrien  – 4 miljoner 
2. Afghanistan  – 2.5 miljoner 
3. Somalia  – 1.1 miljoner 

Syriska flyktingar 
Flyktingsituationen i världen 



Utvecklingen flyktingar och migranter till 
Europa 2015 



Skillnad i sammansättningen – östra eller 
central vägen över Medelhavet 



Flyktingkorridorer  
via västra Balkan 
som nationer agerat 
på 



Situation vid Medelhavet återspeglas även i 
asylsökande till Sverige 2015 

Totalt närmare 163 00 asylsökande  
 
Asylsökande Mellanöstern 85 procent 
andra halvåret 
 
Början året 4 000 -  5 000/månad   
Oktober månad över 39 000 
 
Kedjereaktion 

Asylsökande ensamkommande barn och 
unga 
 
Afganskagruppen dominerande 



Stor osäkerhet, kan inte lämna prognos. Istället 
scenarier och beräkningsalternativ 

Lämnat 
beräkningsalternativ 
mellan  
 
70 000 - 140 000  
 
nya asylsökande 
2016 



Stora utmaningen – insatser för de som 
redan kommit till Sverige 

•  Över 180 000 personer inskrivna i 
asylmottagningen 

•  Boenden som är allt mer utspritt, 
geografiskt och kvalitetsmässigt 

–  Migrationsverket svårt vara tillgänglig 
–  Individen svårt meningsfull väntan 

•  Cirka 152 000 väntar på beslut 
 
•  En tredjedel är barn i skolålder     

(7-19 år) 
 
•  Idag 32 200 är ensamkommande 

barn och unga och 39 200 är barn 
i familj dvs över 72 000 barn 
inskrivna 

 



Fördelning av inskrivna barn; antal per län 
och i relation till per 1 000 invånare 



Ålder och kön –  
för ensamkommande barn / unga och barn i familj  



Åtstramning av den svenska asylpolitiken 
Den 24 november 2015 presenterade regeringen förslag på en tillfällig 
åtstramning asylpolitiken 
 
Förslaget innebär: 
 
• Anpassning minimikraven, ska gälla under tre år  
• Undantag barn och barnfamiljer som ansökte innan den 24 november om barnet 
vid beslutstillfället är under 18 år 
• Flyktingar och alternativt skyddsbehövande – tidsbegränsade tillstånd 
• Flyktingar 3 år och alternativt skyddsbehövande 1år  
• När tillfälliga tillståndet löpt ut, möjligt till permanent tillstånd, om har inkomst som 
går att försörja sig på 
• Begränsad rätt till familjeåterförening – flyktingar ja 3 månader  – alternativt nej 
• Utvidgat försörjningskrav ( gäller inte flyktingar eller barn) 

 



Flera utmaningar stora utmaningar  
  •  Långa handläggningstider = långa väntetider för individen 

 
•  Fortsatt skärpt samhällsberedskap – marginalerna för samhället att 

möta en ökning av antalet asylsökande är mindre i år än förra året 
 
•  Fortsatt ont om boendeplatser – stort behov av ersätta dåliga och utöka 

med nya, stor variation kvalitet i boenden 
•  Svårt att klara av behov av skola, socialtjänst, sjukvård etc. 
•  Kommunmottagandet av nyanlända och anhöriga ökar betydligt 

kommande åren  
–  Stor utmaning för kommunerna - bostadsbrist, insatser ensamkommande barn, evakueringsplatser 

och boenden utspridda i landet   

•  Kommunernas mottagande av ensamkommande barn fortsatt 
ansträngd 

 
•  Antalet personer som får avslag och ska återvända kommer att bli fler 

 




