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Migrationsdata Malmö

SAMMANFATTNING
En sammanfattning av asyl- och anvisningsprocessen finns i bilaga 1.

NULÄGE OCH ÖVERBLICK
•

Den 1 januari 2022 bodde det 965 personer i Malmö som hade
sökt asyl och var inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem.

•

Malmö tog under 2021 emot totalt 252 personer inom
kommunmottagandet.

•

Av cirka 800 personer inskrivna i EBO i Malmö i februari 2022
bodde 64 procent (516 personer) i ett av de områden som
undantagits från eget boende med rätt till ersättning.

•

2021 togs 139 ensamkommande barn emot i Malmös
ankomstverksamhet. Under 2021 anvisades 17
ensamkommande barn till kommunen och 26 beviljade
uppehållstillstånd.

•

Malmö tog emot elva personer enligt bosättningslagen 2021.
Under 2022 ska Malmö ta emot 86 personer.

AKTUELLT INOM MIGRATIONSOMRÅDET
•

7,1 miljoner internflyktingar i Ukraina, 4,6 miljoner flyktingar
från Ukraina som befinner sig utanför landets gränser.

•

Regeringens plan för kontrollerat mottagande och skydd.

•

Regeringen har i anslutning till planen och aktiverandet av
massflyktsdirektivet fattat beslut om ett flertal lagändringar,
lämnat ett flertal uppdrag för utredning samt tagit fram nya
lagförslag.

•

Nytt rättsligt ställningstagande gällande Afghanistan.

MALMÖPROGNOS 2022–2025
•

Huvuddelarna i prognosen beaktar inte kriget i Ukraina
eftersom underlag saknas. Prognosen kommer att uppdateras
när sådant underlag finns.

•

Baserat på Migrationsverkets februariprognos kan cirka 760
nya asylsökande förväntas komma till Malmö under 2022.

•

Baserat på Migrationsverkets februariprognos kan i genomsnitt
900 personer som har sökt asyl förväntas vara inskrivna i
mottagningssystemet varje månad under 2022.

•

Antalet förväntas minska de efterföljande åren.

•

Baserat på Migrationsverkets februariprognos kan Malmö
förväntas ta emot cirka 470 nyanlända personer inom
kommunmottagandet under 2022 och cirka 360 personer
under 2023.

•

Enligt Migrationsverkets scenarier förväntas mellan 27 000 och
212 000 asylsökande samt sökande inom massflyktsdirektivet
från Ukraina till Sverige mellan mars och juni 2022.

•

Baserat på Migrationsverkets scenarier kan mellan 860 och
6770 personer, med ett huvudantagande på 2430, asylsökande
samt sökande inom massflyktsdirektivet från Ukraina till
förväntas komma till Malmö mellan mars och juni 2022.

•

Av de knappt 28 600 ukrainska medborgare som hade sökt asyl
eller skydd enligt massflyktsdirektivet mellan 24 februari och 5
april bodde 913 personer (3,2 procent), varav 320 barn upp till
och med 18 år, i Malmö 5 april.
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Då det inom staden funnits ett behov av att samla relevant statistik som
berör området migration från utlandet, framför allt asylsökande och
nyanlända, har en förvaltningsövergripande grupp skapats för att ta
fram relevanta statistikunderlag. I gruppen finns representanter från
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, samtliga
utbildningsförvaltningar, fastighets- och gatukontoret samt
stadskontoret, som också samordnar gruppen.
Som en del av arbetet tar gruppen i mars varje år fram en rapport med
en nulägesbild, aktuella frågor på migrationsområdet samt en prognos
för antalet nya asylsökande, inskrivna i mottagningssystemet och
kommunmottagna i Malmö. En kortare uppdatering av prognos och
statistik tas fram i september varje år. Men på grund av de stora
flyktingströmmar och det osäkra läge som har uppstått till följd av
kriget i Ukraina kommer arbetsgruppen under 2022 att uppdatera
prognos och relevant statistik efter behov och i takt med att
Migrationsverkets nationella prognoser publiceras. Rapporten bygger
främst på Migrationsverkets nationella prognoser1 och
verksamhetsstatistik, samt arbetsgruppens gemensamma analys.
Prognosen och förutsättningarna inom området kan komma att ändras
och påverkas av många faktorer, varav några lyfts i rapporten.

1

Denna rapport bygger på: Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2022 (P1),
Migrationsverket 2022-02-07. Denna och tidigare prognoser finns på:
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrningoch-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html

Nuläge och överblick

OMVÄRLD OCH NATIONELL KONTEXT
Denna upplaga av Migrationsdata Malmö skrivs i ett dramatiskt skede,
där flyktingströmmarna inom Europa och till Sverige har mångdubblats
under kort tid på grund av kriget i Ukraina. Redan innan detta krig
utbröt befann sig fler människor än någonsin på flykt i världen. Enligt
UNHCR:s mätning befann sig 82,4 miljoner människor på flykt efter att
ha tvingats migrera till annan plats vid slutet av 2020.2 De flesta, cirka
58 procent, befann sig på internflykt i sitt hemland. Många befann sig
också i nära angränsande länder i sökandet efter närmsta trygga plats.
Möjligheten för människor på flykt från länder utanför Europa att ta sig
in i och resa vidare genom Europa är kraftigt begränsad och har under
de senaste åren begränsats ytterligare utifrån de reserestriktioner som
har införts på grund av covid 19-pandemin. Få personer når Europa och
ännu färre når de länder som ingår i EU/EES. Turkiet var det land i
världen som vid slutet av 2020 tog emot flest flyktingar.
Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har ytterligare en
akut flyktingsituation, med ursprung inom Europas gränser, uppstått.
UNHCR uppskattar att över fyra miljoner personer hade flytt från
Ukraina till dess grannländer och att över sju miljoner personer befann

2

UNHCR 18 juni 2021, https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

sig på flykt inom landets gränser i början av april 2022. Ukrainas närhet
till Sverige leder till att relativt många av dessa personer söker sig hit.
Mellan 24/2 och 5/4 sökte knappt 28 600 ukrainare skydd i Sverige.
Antalet ukrainare som vistas i Sverige kan i praktiken vara ännu större,
då det råder viseringsfrihet för ukrainska medborgare inom
Schengenområdet.3 En stor osäkerhet råder dock omkring hur kriget
kommer att påverka migrationen till Sverige och Malmö på längre sikt.
Det osäkra läget påverkar Malmö stads olika förvaltningar, som håller
sig beredda att snabbt anpassa sin verksamhet utifrån de nya
situationer och riktlinjer som kan uppkomma.

Migration från utlandet
Människor migrerar till Sverige från utlandet av olika skäl; för att
studera, arbeta, söka skydd eller för att återförenas med anhöriga. I
denna rapport ligger huvudfokus på asylsökande och nyanlända, men
detta bör sättas i perspektiv till övrig migration, särskilt då politiken för
asylinvandring i Sverige blivit mer restriktiv samtidigt som politiken för
arbetskraftsinvandring har blivit mer generös. Under 2021 beviljade
Migrationsverket nationellt cirka 95 000 uppehållstillstånd4 (2020:
89 000), varav:
•

39 270 personer (41 procent), varav 14 164 anhöriga, för arbete

•

14 034 personer (15 procent), varav 3426 anhöriga, för studier

•

15 585 personer (16 procent, varav 4142 anhöriga, utifrån olika
asylgrunder

Strax under 3700 av dessa personer fanns i Malmö. De flesta hade
beviljats uppehållstillstånd på andra grunder än asylskäl: 1146 personer
med uppehållstillstånd för arbete (inklusive 527 anhöriga, varav 259
barn), 650 tredjelandsmedborgare med koppling till EU/EES5 (inklusive
198 anhöriga, varav 140 barn) och 584 personer med uppehållstillstånd
för studier (inklusive 186 anhöriga, varav 100 barn).
De vanligaste ursprungsländerna vid arbetskraftsinvandring till Malmö
var 2021 Indien (212 personer), USA (88 personer) och Pakistan (84
personer). För tredjelandsmedborgare med koppling till EU/EES och för
studerande var Pakistan det största ursprungslandet (143 personer med
Viseringsfriheten innebär att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett
giltigt biometriskt pass vid den svenska gränsen får stanna i Sverige utan visum
i upp till 90 dagar.
3

4

Utöver i text uppräknade kategorier ingår i denna statistik andra former av
uppehållstillstånd, bl.a. adoption, anhöriga till svenska medborgare,
tredjelandsmedborgare bosatta i ett land inom EU etc.
5

Tredjelandsmedborgare (icke EU/EES-medborgare) varaktigt bosatta i ett EU-land
samt deras anhöriga, tredjelandsmedborgare som är anhöriga till EU/EESmedborgare med uppehållsrätt och schweiziska medborgare och deras anhöriga.

uppehållstillstånd för studier och 195 personer med koppling till
EU/EES).

Asylsökande i Sverige
Under 2021 sökte drygt 11 400 personer asyl i Sverige. Det är det
minsta antalet nya asylsökande under hela 2000-talet – en minskning
med 13 procent jämfört med 2020 och en halvering jämfört med 2019.
De vanligaste ursprungsländerna för dessa personer var, i fallande
ordning, Afghanistan, Syrien, Irak och Ukraina. Figur 1 visar antal
asylsökande till Sverige mellan år 2000 och 2021 samt
Migrationsverkets prognos för åren 2022–2025.
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Figur 1. Asylsökande i Sverige år 2000–2021 samt prognos 2022–2025. Källa: Migrationsverket
och stadskontoret, Malmö stad. Observera att prognosen inte tar hänsyn till kriget i Ukraina.

Antalet nya asylsökande i Sverige låg under perioden mars 2020 –
januari 2022 lågt i jämförelse med tidigare år på grund av
reserestriktioner till följd av pandemin. Under mars och april 2022 har
ett stort antal människor sökt skydd i Sverige till följd av kriget i Ukraina
och det aktiverade massflyktsdirektivet. Det totala antalet
skyddssökande (asylsökande samt sökande enligt massflyktsdirektivet)
har därmed mångdubblats (se Figur 2). Efter en topp under vecka 11
har antalet nya ansökningar minskat. Huruvida detta är en bestående
eller tillfällig minskning återstår att se.
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Figur 2. Asylsökande samt sökande enligt massflyktsdirektivet i Sverige per vecka 2017 – v. 12
2022. Källa: Migrationsverket.

Under 2021 avgjorde Migrationsverket nästan 13 000
förstagångsärenden inom asyl, varav 26 procent fick bifall6 (2020:
21 000, 23% bifall). Den genomsnittliga handläggningstiden för dessa
asylärenden låg på 8–9 månader. I sin februariprognos förutspår
Migrationsverket en minskning av handläggningstiderna till cirka fyra
månader i genomsnitt år 2022–2025, i takt med att allt färre nya
ansökningar inkommer och att äldre ärenden avgörs. Hur
handläggningstiderna kommer att påverkas av den förändrade
situationen i Ukraina är ännu oklart.
Migrationsverket prövade också under 2021 nästan 28 000 ärenden för
tidigare asylsökande vars tillfälliga uppehållstillstånd hade löpt ut. Av
dessa personer fick 94 procent förlängt uppehållstillstånd (totalt 2020:
29 000 ärenden, varav 93 procent förlängda).7
Efter att uppehållstillstånd beviljats skrivs en person ut från
Migrationsverket och in i en kommun. Under 2021 var kommunernas
samlade mottagande av nyanlända8 cirka 13 500 personer (totalt 2020:
ca 13 800).

6

Siffror från Migrationsverket. Räknas ärenden enligt Dublinförordningen och
andra avskrivna ärenden bort blir bifallsfrekvensen 2021 33% (2020: 29%).
7

Siffror från Migrationsverket. Räknas ärenden enligt Dublinförordningen och
andra avskrivna ärenden bort blir bifallsfrekvensen 2021 97% (2020: 97%).
8

Personer som beviljats uppehållstillstånd som flykting, alternativt
skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter samt deras
anhöriga.

Ensamkommande barn
507 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige 2021. 126 av dessa barn
(25 procent) var flickor (totalt 2020: 500 barn, varav 31 procent flickor).
De vanligaste ursprungsländerna var, i fallande ordning, Afghanistan,
Syrien, Somalia och Marocko. I genomsnitt fick barnen vänta drygt sex
månader på beslut, vilket var något mindre än 2019 och 2020.
316 ensamkommande barn fick beslut på sin asylansökan under 2021.
161 av dessa barn (51 procent) beviljades uppehållstillstånd9 (totalt
2020:46 procent). Det fanns dock stora skillnader beroende på
ursprungsland. Sannolikheten var hög att barn från Afghanistan (57
procent), Syrien (88 procent) och Somalia (71 procent) beviljades ett
uppehållstillstånd, medan få barn från Marocko (tre procent) beviljades
ett sådant.10

LOKAL KONTEXT
Asylsökande i Malmö
Den 1 januari 2022 fanns 963 personer i Malmö som var inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem (se Tabell 1). Detta är cirka 170
personer färre än i början av 2020. Av de inskrivna var 363
flickor/kvinnor och 600 var pojkar/män. 232 var barn under 18 år.
Inte alla inskrivna personer väntar på ett första beslut om
uppehållstillstånd. I februari hade 33 procent av de inskrivna öppna
ärenden och väntade på ett sådant beslut. En majoritet, 61 procent, av
personerna befann sig i överklagande- eller återvändandeprocess.11
Boendeform/Ålder

0–6 7–15 16–17 18–19

20–59 60–64

64+

Totalt
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4

4

1

4
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2

-

79
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1

19

15

3

2

-

-

40

97

105

30

31

668

9

23

963

Övrigt boende
Totalt

Tabell 1. Antal personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Malmö, 1 januari
2022. Källa: Migrationsverket.

9

Siffror från Migrationsverket. Räknas ärenden enligt Dublinförordningen och
andra avskrivna ärenden bort blir bifallsfrekvensen 71% (2020:60%).
10

Siffror från Migrationsverket utifrån beviljade uppehållstillstånd till
ensamkommande barn 2021, utan avskrivna ärenden.
11

Resterande 6% är personer som ingår i en ”övrig” kategori, vilket kan innebära att
de fått uppehållstillstånd men ännu inte skrivits ut till kommunen eller ännu ej
underrättats om dom i ett överklagande.

Eget boende
De flesta väljer att redan under sin asylprocess bosätta sig i Malmö.12
Av de 963 inskrivna personerna i Malmö i början av 2022 bodde 844 (88
procent) i eget boende (EBO).
I enlighet med lagstiftning införd 2020 kan vissa kommuner, däribland
Malmö, undanta socioekonomiskt utsatta områden för asylsökandes
möjlighet att bosätta sig i eget boende med fortsatt rätt till
dagersättning.13 Lagändringen gäller endast asylsökande som skrivs in
eller registrerar ny adress i EBO efter dess implementering. Från den 1
januari 2021 är 97 av stadens 192 demografiska statistikområden
(DeSO) undantagna.
Den 7 februari 2022 bodde 802 personer i EBO i Malmö. Detta är cirka
160 personer färre än i februari föregående år. En viktig förändring i
relation till tidigare år är att en mindre andel av dessa personer bor i
undantagna områden. I februari 2021 bodde 76 procent (730 personer)
i undantagna områden. I februari 2022 hade andelen minskat till 64
procent (516 personer).
Den främsta anledningen till att en allt mindre andel asylsökande bor i
undantagna områden är att personer som har skrivits in efter att
lagändringen trädde i kraft har bosatt sig i dessa områden i mindre
utsträckning än personer som skrevs in tidigare. Av de 802 inskrivna i
EBO i Malmö 7 februari 2022 hade 396 skrivits in i Migrationsverkets
mottagningssystem efter att lagändringen trädde i kraft. I februari 2021
bodde den stora majoriteten av de personer som hade skrivits in efter
att lagändringen trädde i kraft (91 procent) i ett undantaget område,
medan motsvarande andel endast var 64 procent i februari 2022. Bland
personer som redan bodde i landet och som registrerade ny adress i
EBO i Malmö är bilden en annan. Samtliga 526 personer som gjorde
detta under 2021 flyttade till ett undantaget område.14

12

Inom kommunen har Migrationsverket inte några större anläggningsboenden
(ABO) där asylsökande personer bor under längre tid.
13

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Lagen gäller inte
om det är uppenbart oskäligt att den asylsökande personen inte får rätt till
dagersättning och den gäller inte heller ensamkommande barn.
Mer information om vilka områden som berörs av undantaget i Malmö och i andra
kommuner finns på: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-ochasyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Boende/Eget-boende/Omraden-som-kan-paverkaratten-till-ersattning-for-asylsokande.html
14

410 personer (78 procent) flyttade från ett icke undantaget område till ett
undantaget område och 116 personer (22 procent) flyttade mellan eller inom olika
undantagna områden.

Sett som andel av det totala antalet personer som sökt asyl i Sverige
har andelen nyinskrivna i EBO i Malmö minskat marginellt. Under 2021
utgjorde nyinskrivna i EBO i Malmö cirka 2,6 procent av det totala
antalet nyinskrivna i Sverige, vilket står att jämföra med 2,8 procent
under de två föregående åren.
Skyddsbehövande från Ukraina
Den stora flyktingvåg som har uppstått på grund av kriget i Ukraina
påverkar även Malmö. Av de knappt 28 600 ukrainare som sökte sig till
Sverige mellan 24 februari och 5 april befann sig 913 i Malmö 5 april (se
Tabell 2). 320 av dessa personer (35 procent) var 18 år och under.
Migrationsverkets praxis är att inte skriva in ukrainska skyddssökande i
mottagningssystemet förrän de erhållit sitt tidsbegränsade
uppehållstillstånd, vilket normalt sker en dryg vecka efter att ansökan
lämnas in. På grund av detta befinner sig en stor andel av de sökande,
317 personer (35 procent), på en adress i Malmö utan att vara
inskrivna. Av de personer som har erhållit tidsbegränsat
uppehållstillstånd och är inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem bor 331 (56 procent) i ABO och 257 (43 procent) i
EBO. Hur den geografiska fördelningen av dessa personer inom Malmö
ser ut har Malmö stad i dagsläget ingen information om.
0-2 år 3-5 år 6-15 år 16-18 år 19-45 år 46-64 år 65-84 år 85- år Totalt
Totalt
varav i ABO

25

42

209

44

382

139

69

3

913
331

varav i EBO

257

varav i övrigt boende

8

varav ej inskrivna

317

Tabell 2. Antal personer från Ukraina, registrerade sökande samt inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem i Malmö, 5 april 2022. Källa: Migrationsverket.

Kommunmottagande av personer med uppehållstillstånd
Malmös kommunmottagande15 har varierat under årens gång, vilket är
synligt i Figur 3 nedan. Under 2021 tog staden emot 252 personer
(totalt 2020: 403 personer). Av dessa var 128 flickor/kvinnor och 124
var pojkar/män. 26 var ensamkommande barn.

15

Verksamheten Integrationscenter på arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
Malmö stad, för egen statistik över kommunmottagandet. Denna skiljer sig från den
i rapporten, vilket främst beror på att Integrationscenter räknar in personer som
har vidareflyttat/sekundärt flyttat till Malmö och på vissa skillnader i kategorisering.
Den här rapportens siffror baseras på Migrationsverkets statistik.
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Figur 3. Antal kommunmottagna i Malmö 2005–2021 samt prognos 2022–2025. Källa:

Migrationsverket och stadskontoret, Malmö stad. Observera att prognosen inte tar hänsyn till kriget i
Ukraina.

Malmös mottagande domineras sedan lång tid tillbaka av personer som
redan under asylprocessen väljer att bosätta sig i Malmö, i EBO, och
personer som har anhöriginvandrat.
I Figur 4 redovisas sammansättningen i kommunmottagandet utifrån
olika kategorier16 under den senaste femårsperioden. För detaljerad
statistik över kommunmottagandet utifrån olika kategorier se bilaga 2.
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Figur 4. Malmös kommunmottagande 2017 – 2021. Källa: Migrationsverket och stadskontoret,
Malmö stad. Observera att prognosen inte tar hänsyn till kriget i Ukraina.

Majoriteten av Malmös kommunmottagna 2021, 147 personer (58%)
var i arbetsför ålder (20–64 år). Bland de kommunmottagna fanns även

16

Kategorin ”övriga” i Migrationsverkets statistik är främst personer som utan att
ha sökt asyl ändå fått uppehållstillstånd, sällan som flykting eller skyddsbehövande,
men med synnerligen ömmande omständigheter som grund.

många barn: 95 personer (38%) var under 18 år. Figur 5 visar
kommunmottagandet de senaste fem helåren och en prognos för år
2022–2025 utifrån åldersfördelning.17
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Figur 5. Åldersfördelning kommunmottagna i Malmö 2017–2021 samt prognos 2022–2025.

Källa: Migrationsverket och stadskontoret, Malmö stad. Observera att prognosen inte tar hänsyn till
kriget i Ukraina.

Anvisade enligt bosättningslagen
Enligt bosättningslagen18 anvisas nyanlända med uppehållstillstånd till
samtliga Sveriges kommuner enligt särskilt fastställda fördelningstal
som tar hänsyn till kommunstorlek, arbetsmarknad samt kommunens
övriga mottagande av nyanlända och asylsökande personer. Inom
ramen för bosättningslagen sker även mottagandet av kvotflyktingar,
vilket successivt har ökat i Sverige.19 I det kommunala ansvaret för
anvisade personer ingår samma åtaganden som gentemot egenbosatta
kommunmottagna, plus skyldighet att tillhandahålla bostad.
Malmö har under de senaste tre åren tagit emot 54 personer. Stadens
kommuntal har varit relativt låga med anledning av stadens stora
mottagande av övriga kommunmottagna (främst från EBO och
anhöriga) och en arbetsmarknadssituation som präglas av låg
sysselsättning och hög arbetslöshet. På grund av det låga kommuntalet

17

Notera att de personer som beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet
inte blir kommunmottagna då de inte skrivs ut från Migrationsverket (se diskussion
under rubriken ”Massflyktsdirektivet” nedan).
18

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
Lagen omfattar i först hand nyanlända som vistas i Migrationsverkets
anläggningsboenden samt kvotflyktingar. Ensamkommande barn omfattas inte om
de inte kommer som kvotflyktingar.
19

Sverige har sedan 2018 haft som mål att ta emot mellan cirka 5000–6500
kvotflyktingar per år. Tidigare låg mottagandet av kvotflyktingar kring ca 2000
personer år 2014–2016 och ca 3500 personer år 2017.

har Malmö hittills tagit emot relativt få kvotflyktingar i jämförelse med
vissa andra kommuner.
Under 2022 har kommuntalet höjts. Malmö ska ta emot 86 personer
inom ramen för bosättningslagen. Staden är i fas med mottagandet och
kommer att kunna erbjuda samtliga personer bostad i upp till fyra år.
Till och med 4 april 2022 har Malmö tagit emot 14 personer, varav nio
har anlänt som kvotflyktingar, enligt bosättningslagen.

Sekundärt in- och utflyttade
I kommunens mottagande ingår även nyanlända personer som först har
blivit placerade i en kommun, men sedan valt att flytta till Malmö under
sin tvååriga etableringsperiod. Dessa personer kallas ibland för
”sekundärt inflyttade” i kommunens verksamheter och ”vidareflyttade
personer” av Migrationsverket. För Malmös del innebär det att vissa av
de personer som har blivit kommunmottagna i staden flyttar ut,
samtidigt som andra flyttar in. Många faktorer påverkar
vidareflyttningen, bland annat arbetsmarknads- och
bostadsmarknadsförutsättningar, individens nätverk och egna
önskemål samt hur andra kommuner arbetar med mottagandet av
målgruppen.
Malmö har sedan 2013 haft ett negativt flyttnetto gentemot andra
kommuner bland nyanlända, det vill säga att fler nyanlända personer
flyttade från Malmö än till Malmö, under de flesta år. 202020 och 2021
skiljde sig från tidigare år, genom ett positivt flyttnetto inom gruppen,
det vill säga att fler nyanlända personer flyttade till än från Malmö.
Under 2021 flyttade 58 personer från Malmö och 162 personer flyttade
till Malmö, vilket ger ett positivt flyttnetto på 104 personer.21 Av de
personer som flyttade till Malmö flyttade flest från Vellinge (33
personer), Staffanstorp (16 personer) och Trelleborg (6 personer).

Ensamkommande barn
Under 2021 kom 139 ensamkommande barn, varav 6 procent flickor, till
Malmö och befann sig i transit i staden i väntan på kommunanvisning
De vanligaste ursprungsländerna är Afghanistan (35 %), Marocko (19 %)
och Syrien (17 %).
Under 2019 och 2020 sjönk medelåldern på barnen i transit och en
relativt hög andel av barnen var tolv år eller yngre (2020:27 procent).
Under 2021 ökade medelåldern till 15,3 år jämfört med 2020 då
medelåldern var 13,7 år.

20

2020 flyttade 310 nyanlända personer till Malmö och 214 flyttade från Malmö.
Siffrorna inkluderar 65 personer som flyttat både från och till Malmö under
perioden.
21

Inklusive 18 personer som flyttat både från och till Malmö under perioden.

Malmö tar också emot ensamkommande barn som anvisas kommunen.
Under 2021 anvisades 17 ensamkommande barn till Malmö22 (2020:
24).
Malmö stad ansvarade den 28 februari 2022 för totalt 147
ensamkommande barn, varav 36 flickor och 111 pojkar. Av barnen hade
36 svenskt medborgarskap, 10 hade permanent uppehållstillstånd, 71
hade tillfälligt uppehållstillstånd och 30 barn väntade på beslut på sin
asylansökan.
Situationen i Ukraina innebär att fler ensamkommande barn söker sig
till Malmö. Mellan 24 februari och 6 april har 109 ensamkommande
barn kommit till Malmö i transit. Av dessa har 74 anvisats till olika
kommuner eller skrivits ut från Malmös transitverksamhet av annan
anledning.

Nyanlända i Malmö stads pedagogiska verksamheter
Definitionen av nyanländ skiljer sig åt beroende på vilken kontext vi
befinner oss i. Skollagen har en definition av nyanländ23 som skiljer sig
från Migrationsverkets definition, bland annat genom att även omfatta
personer som inte har uppehållstillstånd, är kommunmottagna eller har
asylrättslig status som flykting, alternativt skyddsbehövande eller
anhörig till någon med sådan status. Barn i förskoleålder ingår inte i
skollagens definition, varför Migrationsverkets definition är mer
användbar i ett förskolesammanhang.
Förskola
Förskoleförvaltningen har under hösten 2021 gjort en kartläggning av
nyanlända barn utifrån en definition av nyanlända som finns i
betänkandet Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i
svenska (SOU 2020:67)24. Kartläggningen visade att det i oktober 2021

22

Ensamkommande barn anvisas som huvudregel till den kommun som har lägst
måluppfyllelse enligt förutbestämda kvoter. Anknytningsanvisning sker
huvudsakligen endast när barn söker asyl vid samma tillfälle som
anknytningsperson eller då anhörig gör barnet sällskap vid ansökningstillfället samt
när barnet har ett verifierbart syskon i Sverige.
23

Enligt skollagen är en nyanländ elev någon som har bott utomlands och som nu
är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i
årskurs 1 eller senare. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ
längre.
24

Utredningen föreslår att begreppet nyanlänt barn i skollagen ska avse ett barn
som 1) är fött utomlands och har vårdnadshavare som är födda och har varit
bosatta utomlands, men som nu är bosatta i Sverige tillsammans med barnet och
barnet och vårdnadshavarna har vistats här kortare tid än fem år. 2) är fött i Sverige
och har vårdnadshavare som är födda och har varit bosatta utomlands, men som nu
är bosatta i Sverige och har vistats här kortare tid än fem år, eller 3) är fött

fanns cirka 1200 barn som kan betraktas som nyanlända och är
inskrivna i kommunal förskola i Malmö. Asylsökande är inte inkluderade
i definitionen av nyanländ. Kartläggningen gjordes i syfte att utreda
vilka förskolor som har störst behov av att arbeta med barns
språkutveckling i svenska.
Förskoleförvaltningen arbetar aktivt för att fler asylsökande och
nyanlända barn ska gå i förskola genom riktade informationsinsatser
och olika former av uppsökande verksamhet i samverkan med
civilsamhället och andra myndigheter. Att fler nyanlända barn ska gå i
förskolan är en prioriterad fråga även på nationell nivå (se förslaget till
lagändring utifrån ovanstående betänkande under rubriken ”Statliga
utredningar som berör migrationsområdet” nedan).
Stadens öppna förskolor och familjecentraler fungerar som en arena för
integration och lärande av svenska språket för nyanlända med barn i
förskoleålder. På de öppna förskolorna erbjuds svenskundervisning för
föräldralediga och språkutvecklande aktiviteter för barn. Dessa
aktiviteter är många gånger det första steget i dessa barns och familjers
väg genom det svenska utbildningssystemet.
De stora flyktingströmmarna från Ukraina kan komma att få en stor
inverkan på antalet nyanlända barn i förskolan under en tid framöver.
Fram till 4 april har cirka 6 ansökningar om förskoleplats inkommit.
Grundskola
Grundskolan tog under 2021 emot totalt 719 nyanlända skolbarn. Detta
antal inkluderar barn till förskoleklass, grundsärskola och grundskola.
Detta är att jämföra med år 2020 då 610 barn togs emot. Det är i
huvudsak familjer som har fått arbete i Malmö som ansöker om
skolplats för sina barn.
Ungefär hälften av de nyanlända barnen som började skolan 2021
tillhörde de yngre årskurserna (årskurs F-3) och övriga elever fördelades
jämnt mellan årskurs 4–6 och årskurs 7–9. Elever som påbörjar sin
skolgång i Sverige i tidigare åldrar har mer tid och bättre förutsättningar
för att nå målen för utbildningen.
De vanligaste språken bland de nyanlända barnen år 2021 var arabiska,
urdu och europeiska språk såsom engelska, albanska, ryska, polska,
makedonska och serbiska. Somaliska som tidigare fanns med bland de

utomlands och har kommit till Sverige utan sina vårdnadshavare och har vistats här
kortare tid än fem år.16 För att omfattas av definitionen ska barnet också 1) ha
uppehållstillstånd i Sverige enligt utlänningslagen (2005:716), 2) inte omfattas av
definitionen av nyanländ elev i 3 kap. 12 a § skollagen (2010:800) och 3) inte ha
uppnått den ålder när skolplikt inträder enligt 7 kap. 10 § skollagen.

mest talade språken bland de nyanlända barnen ligger inte lika högt
upp på listan i år. Det gör däremot persiska och turkiska.
Flyktingströmmarna från Ukraina kan komma att få en stor inverkan på
antalet nyanlända barn i grundskolan under en tid framöver. Under
vecka 8-14 2022 skrevs 40 barn med ukrainskt medborgarskap in i
Malmös grundskolor.
Gymnasie- och vuxenutbildning
Antalet elever som anmäler sig till språkintroduktion på gymnasiet har
minskat under de senaste åren. I januari 2021 var cirka 490 elever
inskrivna i språkintroduktionen, att jämföra med 850 i januari 2020. I
mars 2022 hade antalet minskat ytterligare och 345 elever var
inskrivna. Under vecka 8-14 2022 har åtta personer med ukrainskt
medborgarskap skrivits in i gymnasieskolan i Malmö.
Antalet nyanlända elever som påbörjar sfi har minskat under de senaste
åren. Det beror till stor del på den minskade invandringen till Sverige,
men troligen har pandemin också inneburit att en del elever valt att
inte påbörja eller fullfölja sin sfi-utbildning. Malmö Stad arbetar både
med kartläggning och informationskampanjer för att få dessa elever att
slutföra sin utbildning.
Under det senaste halvåret har antalet Malmöbor som anmäler sig till
sfi legat på en jämn och låg nivå jämfört med tidigare år. Hälften av
anmälningarna är nyanmälningar och hälften är återanmälningar, det
vill säga elever som återkommer efter ett avbrott. Antalet elever som
studerar sfi fortsätter att minska på grund av att fler går ut ur än in i sfi.
I dagsläget är kötiden till sfi kortare än på länge och de flesta elever får
en plats inom tre månader.
Under de senaste åren har man inom sfi sett en ökning av elever med
kort skolbakgrund och en minskning med elever med längre
utbildningsbakgrund. Denna fördelning har nu stabiliserats och
förändras för tillfället inte. Samtidigt har man under den senaste tiden
sett att allt fler sökande efterfrågar en plats på kvällsundervisningen.
Det kan tyda på att dessa personer har en annan sysselsättning under
dagtid.

Kommunmottagande och etablering
Arbetsförmedlingen erbjuder de nyanlända personer som tillhör
etableringens målgrupp25 deltagande i etableringsprogrammet och

25

Nyanlända personer mellan 20–64 år ska, om de kan, in i studier och arbete och
skrivs in i etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen. Till nyanlända räknas
personer med beviljat uppehållstillstånd som flykting (inkl. kvotflykting), alternativt
skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter samt deras
anhöriga med uppehållstillstånd.

ansvarar för upprättande av en etableringsplan. Från och med april
2021 erbjuder också Arbetsförmedlingen vissa nyanlända personer
möjlighet att delta i ett intensivår med bland annat språkintensiva och
arbetsplatsnära insatser samt intensivpraktik.26
I januari 2022 var nationellt 11 259 nyanlända personer inskrivna som
öppet arbetslösa eller sökande i program samt hade en etableringsplan
eller tillhörde etableringsprogrammet. I Malmö, vid samma tidpunkt,
ingick 375 personer i etableringen27, varav:
-

55 procent var kvinnor

-

19 procent var under 25 år

-

42 procent hade förgymnasial utbildning

-

21 procent hade gymnasial utbildning

-

37 procent hade eftergymnasial utbildning

90 dagar efter genomförd etableringsperiod (två år) 202128 arbetade
eller studerade 21 procent av kvinnorna och 34 procent av männen i
Sverige som helhet. Motsvarande siffror för Malmö var 15 procent för
kvinnor och 31 procent för män. Majoriteten av de personer som
avslutar etableringsprogrammet går dock in i aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin med statlig aktivitetsersättning. Det finns
kopplingar mellan avslutad etablering och kommunens försörjningsstöd
då det kan finnas behov av ekonomiskt stöd efter genomförd
etableringsperiod, vid arbetslöshet eller då statliga
aktivitetsersättningar är otillräckliga.
En kommande underlagsrapport inom Tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö visar att kommunmottagna i Malmö
har en svagare ställning på arbetsmarknaden än kommunmottagna i
Göteborg och Stockholm. Bland de kommunmottagna i Malmö som
förvärvsarbetar har en relativt stor andel jobb på små företag och/eller
företag med relativt låga löneutbetalningar jämfört med de två andra
storstadskommunerna. Malmö hör, i motsats till de övriga
storstäderna, till de 10 procent av Sveriges kommuner där
etableringsprocessen tar särskilt lång tid.29 Skillnaderna förklaras bara
till viss del av skillnader i de kommunmottagnas och den övriga

26

Arbetsförmedlingen 2021, https://arbetsformedlingen.se/forarbetssokande/extra-stod/stod-a-o/intensivar
27

Arbetsförmedlingen 2021, https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistikoch-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html
28
29

Mätperiod oktober 2020 – september 2021.

Etableringen bland kommunmottagna i Göteborg går något långsammare än
rikssnittet, medan den går snabbare än rikssnittet bland kommunmottagna i
Stockholm.

lokalbefolkningens egenskaper och den lokala
arbetsmarknadssituationen i de olika kommunerna. Huvudorsakerna till
de stora skillnaderna tycks därmed ligga någon annanstans.30
Ytterligare en underlagsrapport till Tillväxtkommissionen pekar på den
stora etniska boendesegregationen som den enskilt viktigaste
förklaringsfaktorn till Malmös höga arbetslöshet enligt den statistiska
modell som redovisas i rapporten.31

30

Engdahl, M. och Liljeberg, L. (2022). ”Flyktingars etablering på arbetsmarknaden i
Malmö, Stockholm och Göteborg”. Kommande rapport inom ramen för
Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö.
31

Nordin, M. (2022) ”Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet. Vad förklarar
skillnaderna mot riket?” Underlagsrapport för Tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö.

Aktuellt inom
migrationsområdet

KRIGET I UKRAINA
Den 24 februari 2022 gick Ryssland militärt in i Ukraina. Stora delar av
denna rapport bygger på Migrationsverkets prognos som publicerades
innan invasionen. Det har på grund av invasionen tillkommit nya
flyktingströmmar i Europa, men konflikter och osäkerhet i andra delar
av välden pågår fortfarande vilka kan påverka Sveriges asylmottagande
och sedemera Malmös kommunmottagande.

Situationen i Ukraina
Rysslands invasion i Ukraina är alltjämt pågående när detta skrivs och
med siffror den 6 april 2022 är:
• 7,1 miljoner människor på flykt inom Ukraina, det som kallas
internflyktingar.
• 13 miljoner människor direkt drabbade av kriget – de är fångade i
strider utan möjlighet att ta sig därifrån.
• 4,6 miljoner människor flyktingar som har flytt över gränsen, de flesta
söker skydd i grannländerna Polen, Ungern, Moldavien, Slovakien och
Rumänien.
• 1,5 miljoner barn som tvingats lämna Ukraina. 32
De flesta flyktingar har sökt skydd i Polen där det befinner sig drygt 2,5
miljoner flyktingar.33 UNHCR uppskattar att 12 miljoner människor som

32

Ukraina i kris 2022 | Sverige för UNHCR (sverigeforunhcr.se), 2022-04-05

33

Situation Ukraine Refugee Situation (unhcr.org), 2022-04-13

befinner sig i Ukraina samt 4 miljoner människor på flykt från Ukraina
kommer att behöva skydd och nödhjälp de kommande månaderna.34
EU har den 3 mars 2022 beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. EU:s
massflyktsdirektiv infördes 2001 med syftet att ha ett regelverk att
aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje
land. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att flyktingar från
Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett
år och med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.35
Den 25 mars hade endast 750 000 personer av de då 3,7 miljoner
personer som var på flykt utanför Ukraina registrerat som omfattade av
massflyktsdirektivet. 250 000 hade registrerats i Polen och i Sverige
hade 22 000 personer registrerats.

Sveriges flyktingmottagande från Ukraina
Som vi redogör för i Nuläge och överblick så har Migrationsverket tagit
fram olika scenarier för antal personer om väntas anlända från Ukraina
fram t o m juni 2022. För vidare läsning om dessa scenarier se
Asylsökande och sökande inom massflyktsdirektivet från Ukraina på
sidan 41. När det gäller flyktingmottagande från Ukraina, vilket även
redogörs för i prognosdelen, så blir inte personer från Ukraina
kommunmottagna i Malmö eftersom Migrationsverket inte skriver ut
personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet till
kommun. Dessa personer faller istället inom Lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m fl.
Massflyktsdirektivet
Massflyktsdirektivet innebär att personer från Ukraina erbjuds
tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.
Uppehållstillståndet gäller från det datum beslutet om att bevilja
tillståndet tas till och med den 4 mars 2023.36 Det kommunala ansvaret
som följer med ett beslut om arbets-och uppehållstillstånd enligt

34

UNHCR - UN seeks US$1.7 billion as humanitarian needs soar in Ukraine and
neighbouring countries, 2022-04-01
35

De som omfattas av direktivet är ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före
den 24 februari 2022. statslösa personer, och medborgare i andra tredjeländer än
Ukraina, som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i
Ukraina före den 24 februari 2022. De ska ha varit lagligen bosatta i Ukraina.
familjemedlemmar till personer som avses i leden a och b.
Den 8 april 2022 har regeringen har beslutat om en förordningsändring. Ändringen
innebär att även den som rest in och vistats i Sverige från och med den 30 oktober
2021 till och med den 23 februari 2022 ska ingå i den grupp som har rätt till
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Detta förutsatt att han eller hon i övrigt
uppfyller villkoren, till exempel är ukrainsk medborgare och bosatt i Ukraina.
Förordningsändringen träder i kraft den 26 april 2022
36

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Information-ommassflyktsdirektivet.html, 2022-04-01

massflyktsdirektivet skiljer sig från ett uppehållstillstånd och
arbetstillstånd som beviljats flyktingar, alternativt skyddsbehövande
samt deras anhöriga.
Migrationsverket ansvarar för personer som har beviljats
uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och 21 kapitlet
utlänningslagen (2005:716) enligt Lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. (LMA) vilket innebär att de bereder boende, betalar
ut dagersättning enligt LMA samt i vissa falla särskilt bidrag.
Detta innebär att flyktingar som fått uppehålls- och arbetstillstånd
genom massflyktsdirektivet inte skrivs ut för mottagande till kommun
och de har då inte möjlighet att folkbokföra sig, vilket innebär att
kommuner inte ansvarar för försörjning eller bostad och inte heller att
bereda plats i SFI-undervisning för vuxna personer över 18 år.
De personer som beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och
som antas vistas här under kortare tid än tre år ska som huvudregel inte
folkbokföras. Det innebär att personer med uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd har rätt till bistånd enligt LMA under hela tiden de har
ett sådant uppehållstillstånd, i upp till tre år.37
Skola för barn
Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt
massflyktsdirektivet har rätt till skolgång på samma sätt som
asylsökande barn och ungdomar. Barn i förskoleålder som flytt från
kriget i Ukraina har rätt till plats i förskolan. Förskoleförvaltningen
utreder för närvarande om de utifrån massflyktsdirektivet har rätt till
förtur eller om det är den ordinarie garantitiden om 4 månader som är
gällande.
Boende och ekonomiskt stöd
De massflyktingar som beviljats uppehållstillstånd omfattas av LMA och
kan beviljas dagersättning av Migrationsverket. Dagersättning enligt
LMA kan däremot inte beviljas innan den sökande fått sitt
uppehållstillstånd. Dessa personer omfattas alltså inte av LMA vid
ansökan såsom asylsökande personer. De kan ansöka om dagersättning
hos Migrationsverket men ansökan kan beviljas först när beslut om
uppehållstillstånd har utfärdats. I dagsläget tar det ett par dagar för
Migrationsverket att bevilja uppehållstillstånd enligt
massflyktsdirektivet. Detta leder till att de personer som är i behov av
ekonomiskt stöd vid ansökningstillfället får ansöka om nöd hos
37
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kommunen enligt vistelsebegreppet. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har fram till den 7 april endast beviljat två hushåll
(som ansökt enligt massflyktsdirektivet) ekonomiskt bistånd på grund
av nöd. Migrationsverket kan bevilja mat och logi om det uppstår ett
akut behov vid ansökningstillfället. Än så länge har Migrationsverket
kapacitet att ta emot och ordna boende till de som ansökt om
massflyktsdirektivet. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bistår
Migrationsverket med evakueringsplatser och har fram till och med den
5 april 2022 varit behjälpliga med evakueringsplatser för 223 personer
(vuxna och barn).

Regeringens plan för kontrollerat mottagande och skydd
Regeringens plan för kontrollerat mottagande och skydd innefattar fem
punkter:
• Tillfälligt skydd men med beredskap för en mer långvarig konflikt
• Jämnare fördelning i EU och jämnare fördelning i Sverige
• Säkert och kontrollerat mottagande
• Alla som kan ska arbeta
• Skyddsbehövandes tillgång till skola och sjukvård
Regeringen har i anslutning till planen och aktiverandet av
massflyktsdirektivet fattat beslut om ett flertal lagändringar, lämnat ett
flertal uppdrag för utredning samt tagit fram nya lagförslag.
Jämnare fördelning i EU och jämnare fördelning i Sverige och ett säkert
och kontrollerat mottagande
Migrationsverket har fått i uppdrag den 1 april 2022 att åstadkomma en
så jämn fördelning som möjligt mellan kommunerna vid anskaffning av
boenden för personer som beviljats skydd i Sverige enligt
massflyktsdirektivet. Migrationsverket ska ta fram en fördelningsnyckel
utgå ifrån de principer som är styrande för fördelningen enligt
Bosättningslagen (2016:38). Vid framtagandet ska även hänsyn tas till
hur många personer som bosatt sig i respektive kommun i eget boende
samt ur många personer som bor i boenden som anskaffats av
Migrationsverket i kommunen.38 Vidare har länsstyrelserna fått i
uppdrag att i samverkan med Migrationsverket föra dialog med
kommunerna i respektive län om utbudet av möjliga boendeplatser
som kommunerna har tillgång till eller kunskap om, och i övrigt verka
för att målsättningen med uppdraget att Migrationsverket ska anskaffa
boenden uppnås. Länsstyrelserna bedöms ha goda förutsättningar
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genom sin erfarenhet av sitt befintliga uppdrag i att delta i
genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om en anvisningsmodell
för ensamkommande barn samt uppdrag om anvisning av nyanlända till
kommuner.39
För att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av
boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd
av EU:s massflyktsdirektiv har regeringen den 8 april 2022 lämnat ett
utkast till lagrådsremiss om ändringar i lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Det föreslås att:
•

Lagens bestämmelse ska gälla redan från den tidpunkt då
utlänningen ansöker om tillfälligt skydd,

•

Migrationsverket ska, samtidigt som myndigheten behåller
huvudansvaret för mottagandet, få anvisa en kommun att
ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd och

•

Kommuner ges behörighet att anordna boenden för dessa
personer.

Kommunerna ska få ersättning för att anordna boenden. Dessa
ersättningar kommer att regleras i förordning och enligt
lagrådsremissen bör de lämnas i form av ett schablonbelopp som avser
att täcka de genomsnittliga kostnaderna kommunerna får för att ordna
boenden. Även om kommunerna är skyldiga att ordna boende är det
Migrationsverket som har huvudansvaret för mottagandet för dessa
personer och således även ansvar för övrigt bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl.
Slutligen föreslås även att bestämmelsen i lagen (2008:344) om hälsooch sjukvård åt asylsökande m.fl. ska gälla från den tidpunkt då
utlänningen ansöker om tillfälligt skydd. Utkastet till lagrådsremiss är
skickat på remissrunda och Malmö är remissinstans med sista
svarsdatum 29 april 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
juli 2022.40
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Alla som kan ska arbeta och skyddsbehövandes tillgång till skola och
sjukvård
Då de som beviljas tillstånd enligt massflyktsdirektiver inte har rätt att
folkbokföra sig så har de inte heller rätt att läsa SFI. Emellertid har
regeringen beslutat om ett förtydligande i förordningen som styrmedel
till insatsen Svenska från dag ett för att säkerställa att insatsen även ska
kunna användas av personer som får uppehållstillstånd enligt
massflyktsdirektivet.41 Svenska från dag ett är en del av satsningen
Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Insatserna finns för att ge
nyanlända möjlighet att redan under asyltiden lära sig svenska och få
en grundläggande förståelse för och kontakt med det svenska
samhället. Syftet med insatsen är att ge deltagarna en meningsfull
sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering för
dem som beviljas uppehållstillstånd.42 Ändringen träder i kraft den 11
april 2022.
Regeringen har den 7 april beslutat om två uppdrag till
Migrationsverket respektive arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen
har fått i uppdrag att ta fram och sprida information om den svenska
arbetsmarknaden till personer som har beviljats tillfälligt skydd enligt
massflyktsdirektivet. Informationen ska finnas tillgänglig på ukrainska
och ska så tidigt som möjligt lämnas till alla personer som fyllt 18 år.
Migrationsverket ska bistå Arbetsförmedlingen med att sprida den
framtagna informationen. Migrationsverket får i uppdrag att
tillhandahålla en obligatorisk samhällsintroduktion till personer som har
beviljats tillfälligt skydd i Sverige. Inom ramen för den kommer
information lämnas om bland annat hur den svenska arbetsmarknaden
fungerar och vikten av egen försörjning.43 Vid presskonferensen den 7
april 2022 redogör Anders Ygeman för att Migrationsverket och
Skatteverket har ett pågående utvecklingsarbete för att effektivisera
handläggningen av samordningsnummer. De ser över möjligheten av en
digital tjänst där ansökan om samordningsnummer sker digitalt och att
beslut om uppehållstillstånd och tilldelning av samordningsnummer ska
kunna ske vid samma tillfälle.
Malmö har under ett flertal år fört fram behovet av ett
samordningsnummer för asylsökande för att förenkla handläggningen.
De identitetsbeteckningar som idag används är inte samordnade mellan
myndigheter och följer därmed inte med en person mellan olika
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myndigheter. I stället tilldelar varje myndighet ett eget unikt tillfälligt
nummer till varje individ. Med införandet av ett samordningsnummer
så skulle övergångar mellan skolor, skolformer och gymnasieprogram
samt arbete under asyltiden underlättas, och patientsäkerheten öka.44
En region ska erbjuda barn upp till 18 år vård i samma omfattning som
erbjuds den som är bosatt inom regionen. Vuxna personer över 18 år
har endast rätt till begränsad sjukvård på samma sätt som asylsökande,
vilket innebär att regionen ska erbjuda vård som inte kan anstå,
mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

INTERNATIONELL NIVÅ
Coronapandemins effekter
Coronapandemin och de reserestriktioner som införts världen över har
haft stor påverkan på människors rörelsefrihet och har bland annat
påverkat antalet asylsökande i Sverige och Europa. Migrationsverket
indikerar i sin prognos att de pandemirelaterade restriktioner som
begränsar den internationella rörligheten och framkomligheten för
migranter antas finnas kvar under större delen av 2022. Osäkerheten
kring pandemipåverkan återspeglas i de breda prognosintervallen.45
I Migrationsdata-rapporten från mars 2021 går vi igenom de negativa
effekterna av pandemin utifrån ett migrationsperspektiv mer utförligt;
bland annat effekter på arbetsmarknaden, hur socioekonomiska
faktorer (som går hand i hand med födelseland) påverkat risken att
drabbas av smitta, sjukdom och dödlighet samt bristen på information
på olika språk.

Situationen i Afghanistan
Det är fortfarande oklart hur Afghanistans styre kommer att fungera
framöver, men Migrationsverket bibehåller sin bedömning att
drivkrafterna att lämna landet har förstärkts. Vilket särskilt gäller till
exempel personer med HBTQ-profil, kvinnor och personer med
koppling till den tidigare väststödda regeringen. Talibanerna har
proklamerat att sharialagar ska utgöra grund i varje aspekt av landets
styre. Dock är möjligheterna för att lämna Afghanistan mycket
begränsade till följd av att praktiska och ekonomiska förutsättningar
saknas samtidigt som gränsrestriktioner utgör hinder för de allra flesta
som vill fly till angränsande länder. Migrationsverket skriver att än så
länge går det inte att se några stora rörelser ut från Afghanistan och
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talibanerna har kontroll över landets yttre gränser. I februari 2022
fanns det omkring 300 000 afghaner som kan komma att försöka röra
sig vidare mot Europa i Turkiet. Migrationsverket vidhåller tidigare
bedömningar att det är främst sekundära rörelser från Afghaner som
redan befinner sig i Europa som påverkar antalet sökande.46

Relationer och utveckling vid EU:s gränsområden
Flera länder, utöver Ukraina, direkt utanför EU:s gränser och deras
relationer till EU har ett stort inflytande över migrationsfrågan och över
människors möjlighet att ta sig till EU.
Hur Turkiet agerar har under lång tid haft en stor påverkan på antalet
asylsökande som når EU. Migrationsuttalandet mellan EU och Turkiet
från 201647 står kvar trots att samarbete har kantats av svårigheter och
spänningar. Turkiet öppnade i februari 2020 gränsen mot EU och hade
länge en officiell linje att gränsen åter skulle öppnas efter att pandemin
hade klingat av. I början av 2021 kom sedan ett annat besked då Turkiet
meddelade att de var redo att återställa relationerna med EU.
Slitningarna mellan EU och Turkiet har dock återigen blivit märkbara i
samtal med anledning av den senaste utvecklingen i Afghanistan.
Turkiets president meddelar att EU inte kan förvänta sig att Turkiet ska
ta emot ytterligare afghanska flyktingar så länge Migrationsuttalandet
från 2016 inte fullt ut är implementerat.48
Likt migrationsuttalandet med Turkiet tecknade EU 2017 ett avtal med
den internationellt erkända regeringen i Libyen.49 Avtalet syftar till att
minska migrationen via den centrala Medelhavsrutten in i Europa. Trots
avtalet fortsätter migrationstrafiken från Libyen och Italien har hållit
sina hamnar öppna under pandemin. Fram till september 2021 hade
10 400 människor på flykt gått i land i Italien, en ökning med mer än
170 procent jämfört med samma period 2020.50
Situationen i Belarus har också blivit en påverkansfaktor. EU har
successivt infört restriktiva åtgärder mot Belarus sedan oktober 2020
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till följd av oegentligheter i samband med presidentvalet samma år.51
Som reaktion har Belarus låtit lämna landets gränser gentemot EU mer
eller mindre obevakade, vilket möjliggjort ökad irreguljär migration.
Emellertid har antalet irreguljära ankomster till EU via Belarus minskat.
Sekundära rörelser till Tyskland gav upphov till totalt cirka 11 000
asylsökande under helåret 2021. 52

NATIONELL NIVÅ
Uppdrag att fördela medel till utbildningar för nyanlända och
asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
eller utländsk vårdutbildning
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att fördela medel till
projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och asylsökande med
erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk
vårdutbildning. Det kan till exempel handla om utbildning i svenska
språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning. Uppdraget
har sin bakgrund i att dagens brist på utbildade inom hälso- och
sjukvården väntas bestå eller tillta fram till år 2035. En växande
befolkning i kombination med en ökad andel äldre väntas medföra en
betydande ökning av efterfrågan på arbetskraft inom hälso- och
sjukvården och utbrottet av covid-19 har ytterligare ökat behovet av
personal inom hälso- och sjukvården. Även personer med
uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan omfattas av dessa
medel. 53
Riksrevisonens rapport om bosättningslagen
Skrivelsen innehåller regeringens bedömning och åtgärder med
anledning av Riksrevisionens rapport Bosättningslagen – har reformen
levt upp till intentionerna? (RiR 2021:29). Riksrevisionen bedömer att
intentionerna med reformen har uppnåtts och att Migrationsverkets
och länsstyrelsernas arbete i huvudsak fungerar väl och främjar
intentionerna.
•

Mottagandet av nyanlända i kommuner efter anvisning har
blivit snabbare efter bosättninglagens införande, jämfört med
innan.
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•

Vidare är mottagandet jämnare fördelat vad gäller kommunens
arbetslöshet, befolkningsstorlek och asylmottagande.
Nyanlända som anvisats till kommuner med relativt låg
arbetslöshet har efter tre år fått högre genomsnittlig inkomst
och sysselsättning jämfört med de som anvisats till kommuner
med högre arbetslöshet.

•

Fördelningen mellan län (länstal) fungerar väl och främjar ett
jämnare mottagande mellan kommuner.

Dock anser riksrevisionen att nyanländas arbetslivskompetens kan tas
tillvara på ett bättre sätt. Granskningen visar att Migrationsverket inte
systematiskt samlar in uppgifter om yrkes- och utbildningsbakgrund
trots att det är ett av myndighetens kriterier för att bedöma och fatta
beslut om anvisningskommun. Utöver detta lyfter de att
Migrationsverket inte alltid kan ta hänsyn till barnets bästa eftersom
kommuner redan uppfyllt sina kommuntal och att det då inte är möjligt
att komma överens om att överlåta anvisningar mellan kommuner. Det
kan exempelvis handla om att Migrationsverket inte kan anvisa
ensamkommande barn som är kvotflyktingar till kommuner där de har
en anknytningsperson eller föräldrar som vill återförenas med sitt barn
som tidigare anlänt till Sverige som ensamkommande kvotflykting eller
ensamkommande asylsökande.
Riksrevisionen rekommenderar att Migrationsverket bör ha möjlighet,
att utifrån en bedömning av barnets bästa, anvisa kommuner att ta
emot nyanlända som omfattas av bosättningslagen utöver
kommuntalen.
Regeringen instämmer delvis i rekommendationen men anser att det
behöver analyseras hur förändringen ska ske. Vidare rekommenderar
riksrevisionen Migrationsverket att systematiskt samla in uppgifter om
nyanländas yrkes- och utbildningsbakgrund så att uppgifterna, inom
ramen för kommuntalen, kan användas vid bedömning och beslut om
anvisningskommun.54
Även om Riksrevisionens granskning visar att Bosättningslagen uppnår
sina mål så har Malmö vid flertal tillfällen lämnat uppmärksammat
behov om att revidera lagen (2016:38) och att lagen behöver bli
tydligare för att undvika olika tolkningar. Det förekommer att
kommuner systematiskt placerar anvisade nyanlända i andra
kommuner, vilket betyder fler placerade i Malmö som befinner sig
utom Malmös kontroll. Vissa kommuner säger upp nyanlända från sina
anvisningsbostäder efter två år, vid etableringstidens slut, och de blir
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hänvisade till att söka bostäder i andra kommuner. Etableringen blir
fördröjd för dessa personer och den jämnare fördelningen av nyanlända
över landet går förlorad.55

Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan
Migrationsverket har 30 november 2021 publicerat ett nytt rättsligt
ställningstagande om Afghanistan med anledning av det förändrade
säkerhetsläget efter talibanernas maktövertagande. Migrationsverket
skriver i sin prognos att läget i landet gör att fler grupper än tidigare
riskerar bli utsatta för förföljelse i landet. Vidare bedömer
Migrationsverket att möjligheten till internflykt inom landet kommer
att vara ytterst begränsad. Enligt ställningstagandet utgör detta en
sådan ny omständighet att afghanska medborgare med tidigare
lagakraftvunnet av- eller utvisningsbeslut kan beviljas ny asylprövning
vid ansökan om verkställighetshinder.56 Det är ännu oklart hur hög
bifallsandelen i dessa ärende kommer att vara, då praxis kan påverka
utgången i dessa ärenden och i nuläget prioriterar Migrationsverket
ansökningar enligt massflyktsdirektivet.
Direktutvisning till säkra länder
En lagändring som trädde i kraft 1 maj 202157 ger Migrationsverket
möjlighet att besluta om avvisning med omedelbar verkställighet58 om
sökanden kommer från ett så kallat säkert ursprungsland. Med säkert
ursprungsland menas ett land där det inte bedöms förekomma
förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling. En individuell
prövning ska dock alltid göras. Migrationsverket har i slutet av maj
fastställt en lista över säkra ursprungsländer. Denna lista omfattar
Albanien, Bosnien och Hercegovina, Chile, Georgien, Kosovo,
Mongoliet, Nordmakedonien och Serbien. Migrationsverket kommer
årligen att se över listan och uppdateringar kommer även att ske vid
behov. Lagändringen bedöms framför allt minska incitamentet för
personer från dessa länder att söka asyl i Sverige. Migrationsverket
skriver i sin prognos att sökande från länder på listan över säkra
ursprungsländer har minskat från ca 1500 år 2020 till cirka 900 år 2021.
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Det%20h%C3%A4r%20vill%20Malmo%20210622.pdf 2022-04-07
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Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer
(Prop. 2020/21:71).
58

Innebär att personen ska lämna landet även om beslutet inte vunnit laga kraft
efter en eventuell överklagan.

Detta beror framför allt på färre sökande från Georgien och
Mongoliet.59

Statliga utredningar som berör migrationsområdet
Utöver de statliga utredningar och lagförslag kopplat till
konsekvenserna av situationen i Ukraina som presenteras ovan, så
berör följande statliga utredningar och lagförslag migrationsområdet.
Inga beslut är ännu fattade, men om beslut fattas enligt förslagen
påverkas migrationsområdet och stadens verksamheter.
Förskola för fler barn 2021/22:132
Regeringen lade i mars fram propositionen ”Förskola för fler barn
2021/22:132” baserad på utredning Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Syftet är att öka deltagandet i
förskola vilket ger positiva effekter såväl för barns utveckling och
lärande som för samhället.
Propositionen föreslår en lagändring i skollagen (2010:80) där
hemkommunen genom uppsökande verksamhet ska ta kontakt med
vårdnadshavare till barn som inte har plats i förskola och informera om
förskolans syfte och rätt till förskola. Första kontakten ska tas inför
hösten det år barnet fyller 3 år. Kontakten ska anpassas utifrån
vårdnadshavare som inte har någon större kännedom om förskolans
uppdrag till exempel nyanlända. För dessa bör erbjudas personliga
möten med möjlighet att ställa frågor.
Vidare föreslås det bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda plats
till barn för bättre språkutveckling i svenska från 3 års ålder.
Hemkommunen ska erbjuda en plats även utan att något önskemål om
förskola har anmälts av barnets vårdnadshavare om 1. Barnet är fött
utomlands och vistats i Sverige sedan högst fem år eller 2. Barnets
vårdnadshavare som är bosatta i Sverige är födda utomlands och vistas
i Sverige sedan högst fem år.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas första
gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.
Förskoleförvaltningen har börjat se över vilka insatser som behöver
genomföras för att tillämpa lagändringarna under kommande år.
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Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Dir. 2021:71
tilläggsdirektiv och ändring i uppdrag (dir 2022:16)
Den 16 september 2021 tillsatte regeringen en utredning för att ta fram
förslag för ett nytt system för mottagande av asylsökande. Utredningen
ska presentera närmare förslag hur en skyldighet att bo på ett statligt
mottagningscenter den allra första tiden i Sverige och att delta i
samhällsintroduktion ska utformas. Ensamkommande barn ska inte
omfattas av förslaget om ankomstcenter. I kommittédirektivet hänvisas
till den så kallade Mottagandeutredningen60 som lades fram 2018
vilken redan då presenterade ett föreslag om ankomstcenter i
Migrationsverkets regi. Denna utredning nämns i Migrationsdatarapporten från mars 2019.
Den 11 januari meddelade regeringen att de vill avveckla EBO och att
de genom ett tilläggsdirektiv vill se över vilka åtgärder som kan vidtas
för att avveckla eget boende (EBO) under asyltiden.61
Den 17 mars 2022 har regeringen beslutat om ett tilläggsdirektiv och
ändring i uppdraget. I stället för att lämna förslag på en skyldighet att
bo i mottagningscenter under den första tiden i Sverige ska utredningen
föreslå åtgärder för att asylsökande ska välja att bo i Migrationsverkets
boenden under hela asyltiden.
Förslagen till åtgärder för att asylsökande ska välja att bo i Migrationsverkets boenden ska innefatta hur ett villkor för dagersättning och
särskilt bidrag som innebär att asylsökande ska bo i Migrationsverkets
boenden kan utformas. Utredningen ska även föreslå ytterligare
åtgärder i form av sanktioner eller incitament i syfte att fler asylsökande ska bo i Migrationsverkets boenden under hela asyltiden. Med
hela asyltiden avses den tid som den asylsökande har rätt till bistånd
enligt LMA.
Vidare har det tidigare uppdraget om att lämna förslag på hur en lagreglerad skyldighet, utan därtill kopplad sanktion, att delta i samhällsintroduktion kan utformas utgått från utredningen. Utredningen ska i
stället lämna förslag på hur en lagreglerad skyldighet att delta i samhällsintroduktion kan utformas, analysera om det bör införas sanktioner
eller incitament kopplat till skyldigheten och i så fall lämna sådana
förslag.62

60

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande (SOU 2018:22). Malmö stads yttrande: STK-2020-1691.
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https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/avveckling-av-ebo-foratt-minska-segregationen/
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Tilläggsdirektiv till Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12) Regeringen.se

LOKAL NIVÅ
Utvecklade sidor på malmo.se
Under 2021 har ett utvecklingsarbete gjorts för att uppdatera och
förbättra vissa migrationsrelaterade sidor på malmo.se. Det finns därför
numera uppdaterade sidor om hur staden arbetar med asylsökande och
nyanlända. Även sidan "Ny i Sverige”, som riktar sig direkt till den som
är ny i staden och landet, har uppdaterats och är nu även översatt till
engelska, arabiska och dari/persiska. 63
Kartläggning av nyanlända barn i förskolan
Förskoleförvaltningen har genomfört en kartläggning av nyanlända barn
i förskolan med syftet att identifiera förskolor med behov av stöd i det
språkutvecklande arbetet. Nyanlända barn utgör en grupp som har
svenska som andraspråk och som sannolikt möter svenska språket i
mindre utsträckning i sin vardag.64 Resultatet av kartläggningen visar
att 7–9% av barnen i de kommunala förskolorna kan betraktas som
nyanlända utifrån nämnda definition. De nyanlända barnen är inte
jämnt fördelade på förskolorna utan befinner sig i något större
utsträckning på förskolor där den socioekonomiska utsattheten är
högre.

63
64

www.malmo.se/nyisverige

Då barn i förskoleålder inte omfattas av skollagens definition av nyanländ elev
har definitionen av nyanlänt barn som finns i betänkandet Förskola för alla barn –
för bättre språkutveckling i Svenska (SOU 2020:67) använts inom kartläggningen

Malmöprognos 2022–2025

HUVUDPROGNOSEN TAR INTE HÄNSYN TILL KRIGET I
UKRAINA
Migrationsverkets senaste prognos, som ligger till grund för vårens
version av Migrationsdata Malmö, gavs ut i början av februari 2022, det
vill säga innan Rysslands invasion av Ukraina. Flyktingsituationen i
Europa och Sverige har förändrats drastiskt sedan prognosen gavs ut.

Migrationsverket utformade i mitten av mars månad tre alternativa
scenarier för antalet asylsökande och sökande enligt
massflyktsdirektivet under mars till juni 2022, men ännu finns inget
underlag som tar denna utveckling i beaktande för att prognosticera
antalet asylsökande och kommunmottagna till Sverige på längre sikt.
Huvuddelarna i vårens lokala prognos tar därför inte hänsyn till den
förändrade situationen. För att följa utvecklingen kommer den lokala
prognosen att uppdateras under året, i takt med att uppdaterade
nationella prognoser ger ut.
För att i möjligaste mån följa utvecklingen av flyktingsituationen i
Malmö redovisar vårens Migrationsdata Malmö lokala scenarier för
asylsökande och sökande enligt massflyktsdirektivet under mars till juni
i år, som baseras på Migrationsverkets nationella scenarier i avsnittet
Asylsökande och sökande inom massflyktsdirektivet från Ukraina nedan.

ASYLSÖKANDE
Nya asylsökande
Efter ett rekordlågt antal nya asylsökande i Sverige under 2021
förutspådde Migrationsverket i början av februari en ökning av antalet
asylsökande i landet under de kommande åren, i takt med att de
reserestriktioner som har följt coronapandemin minskar. Sammantaget
förutspåddes en gradvis återgång till det normalläge på runt 20 000 nya
asylsökande per år som gällde innan pandemin. Det är viktigt att
påpeka att denna prognos med största sannolikhet kommer att
förändras kraftigt under årets gång på grund av det pågående kriget i
Ukraina.
Antalet nya asylsökande blev lägre än förväntat 2021 på grund av
fortsatta pandemirestriktioner. I sin februariprognos gör
Migrationsverket antagandet att vissa restriktioner kommer att kvarstå
även under stora delar av 2022 och justerar därför sin nationella
prognos över antal nya asylsökande nedåt jämfört med
oktoberprognosen. Den nationella prognosen från februari 2022
förutspår mellan 10 000 och 21 000 nya asylsökande.
Planeringsscenariot65 för år 2022 är 14 000 personer, varav 700
ensamkommande barn. För år 2023–2024 kvarstår prognosen på
mellan 14 000 och 28 000 personer, med ett planeringsscenario på 19

65

Planeringsscenariot är det scenario som Migrationsverket bedömer som mest
troligt och som myndigheten utgår från i övriga delar av sin prognos och i sin
ekonomiska planering.

000. Samma siffror gäller för 2025. Sammansättningen av dessa
personer förväntas dock blir annorlunda i jämförelse med tidigare
prognoser, med fler sökande från Afghanistan och färre sökande från
andra länder.
Prognosspannet är relativt brett på grund av osäkerhetsfaktorer i
omvärlden. Det lägre scenariot beaktar möjligheten för en kraftig
pandemipåverkan under 2022 och kvarstående restriktioner även
senare under prognosperioden, samt en ytterligare minskning av
Sveriges andel av antalet asylansökningar i EU/EES. Det högre scenariot
beaktar en större ökning av antalet asylsökande från Afghanistan under
hela prognosperioden, samt en liten ökning av antalet asylsökande från
Ukraina på grund av den konfliktsituation som redan rådde vid landets
gränser innan krigsutbrottet. Även det utdragna kriget i den etiopiska
Tigrayregionen bidrar med osäkerhet i prognosen.
Lokalt i Malmö förväntas mellan 400 och 840 nya asylsökande anlända
under 2022 (se Tabell 3). Planeringsscenariot är 560 personer, varav 20
ensamkommande barn. År 2023–2025 förväntas mellan 560 och 1120
nya asylsökande per år, med ett planeringsantagande på 760 personer,
komma till Malmö. Även den lokala prognosen kommer sannolikt att
förändras under året, då situationen i Ukraina kan tas i beaktande.
Prognos

Planeringsantagande

Räkneexempel

2022

2023

2024

2025

Nya asylsökande boende i kommunen (brutto)

560

760

760

760

varav ensamkommande barn

20

30

30

30

Högt scenario

Prognos

Räkneexempel

2022

2023

2024

2025

Nya asylsökande boende i kommunen (brutto)

840

1120

1120

1120

varav ensamkommande barn

40

60

60

60

Prognos

Lågt scenario

Räkneexempel

2022

2023

2024

2025

Nya asylsökande boende i kommunen (brutto)

400

560

560

560

varav ensamkommande barn

10

20

20

20

Tabell 3. Prognos över antal nya asylsökande boende i Malmö, år 2022–2025. Osäkerheten ökar
med tiden och från och med tredje året är beräkningarna inte att betrakta som prognos utan som
räkneexempel. Siffrorna är avrundade. Källa: Migrationsverket och stadskontoret, Malmö stad.
Observera att prognosen inte tar hänsyn till kriget i Ukraina.

Tabell 4 visar ett räkneexempel över antal nya asylsökande 2022–2025
fördelat på ålder. Exemplet baseras på det planeringsscenario som
redovisas för det totala antalet asylsökande ovan. I Bilaga 4 finns en
tabell som visar räkneexempel fördelat på ålder även för prognosens
höga och låga scenarier. Det är viktigt att påpeka att beräkningarna
utgör ett räkneexempel snarare än en prognos, då inga antaganden
görs om framtida förändringar i ålderssammansättning. I

räkneexemplet för 2022 är cirka sju av tio nya asylsökande i Malmö i
åldrarna 20–59 och knappt en fjärdedel är barn.
Räkneexempel
2022

2023

2024

2025

0-6 år

50

70

70

70

7-15 år

60

80

80

80

16-17 år

20

20

20

20

18-19 år

20

20

20

20

20-59 år

390

530

530

530

60-64 år

10

10

10

10

65- år

10

20

20

20

Tabell 4. Räkneexempel över nya asylsökande boende i Malmö under respektive år 2022–2025

efter ålder, avrundade värden. Notera att totalen kan skilja sig från tabell 3 eftersom värdena är
avrundade. Källa: Migrationsverket och stadskontoret, Malmö stad. Observera att prognosen inte tar
hänsyn till kriget i Ukraina.

Inskrivna i mottagningssystemet
Under 2021 var i genomsnitt drygt 26 200 asylsökande personer per
månad inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem nationellt (se
Tabell 5). Cirka sex av tio bodde i EBO och cirka fyra av tio bodde i ABO.
Knappt 600 av de inskrivna var ensamkommande barn.
I sin februariprognos räknar Migrationsverket med att det
genomsnittliga antalet inskrivna per månad under 2022 minskar med
ungefär en femtedel jämfört med 2021, till 21 000 personer, för att
sedan minska ytterligare under de efterföljande åren (se Tabell 5).
Jämfört med juliprognosen justerar Migrationsverket sin prognos uppåt
över antal inskrivna i mottagningssystemet för år 2022. Den främsta
anledningen är att verkställighetsstoppet till Afghanistan kan bidra till
färre utskrivningar och till att vissa individer återinskrivs i
mottagningssystemet, främst till EBO. För perioden 2023–2024 skrivs
prognosen ned, främst på grund av den sänkta prognosen för antalet
nya asylsökande. År 2025 förväntas något fler nya asylsökande än de
närmast föregående åren. Liksom prognosen för nya asylsökande kan
dessa siffror, samt motsvarande siffror för Malmö, förväntas öka
kraftigt i senare prognoser, när kriget i Ukraina tas i beaktande.
Utfall

Prognos

Räkneexempel

2021

2022

2023

2024

2025

26203

21000

15700

14700

14800

varav i EBO

15985

12800

8900

8100

8100

varav i ABO
varav ensamkommande barn

9880
594

7600
600

6200
600

6100
600

6100
600

Inskrivna i mottagningssystemet

Tabell 5. Prognos över genomsnittligt antal inskrivna i mottagningssystemet i Sverige per månad, år

2022–2025, samt utfall 2021. Osäkerheten ökar med tiden och från och med tredje året är
beräkningarna inte att betrakta som prognos utan som räkneexempel. Siffrorna är avrundade. Källa:
Migrationsverket. Observera att prognosen inte tar hänsyn till kriget i Ukraina.

Våren lokala prognos förutspår det genomsnittliga antalet inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem i Malmö per månad för
respektive år 2022–2025 (se Tabell 6). Osäkerheten ökar med tiden och
från och med det tredje året är beräkningarna inte att betrakta som
prognos utan som räkneexempel.
I likhet med antalet inskrivna i mottagningssystemet nationellt väntas
en kraftig minskning av antalet inskrivna i Malmö. Under 2021 var i
genomsnitt 1148 personer inskrivna i mottagningssystemet i Malmö
varje månad. 2022 väntas antalet uppgå till cirka 900 personer, följt av
ytterligare minskningar under de efterföljande åren.66
Utfall

Prognos

Räkneexempel

2021

2022

2023

2024

2025

1148

900

650

600

600

varav i EBO

908

780

540

490

490

varav i ABO
varav ensamkommande barn

189

90

80

80

80

45

30

30

30

30

Inskrivna i mottagningssystemet

Tabell 6. Prognos över genomsnittligt antal inskrivna i mottagningssystemet i Malmö per månad, år
2022–2025, samt utfall 2021. Osäkerheten ökar med tiden och från och med tredje året är
beräkningarna inte att betrakta som prognos utan som räkneexempel. Siffrorna är avrundade. Källa:
Migrationsverket och stadskontoret, Malmö stad. Observera att prognosen inte tar hänsyn till kriget i
Ukraina.

Tabell 7 visar antalet personer inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem 2021 och ett räkneexempel för 2022–2025 fördelat
på ålder. I räkneexemplet för 2022 är cirka sju av tio inskrivna i
mottagningssystemet i Malmö i åldrarna 20–59 och ungefär en
fjärdedel är barn.
Utfall

Räkneexempel

2021

2022

2023

2024

2025

0-6 år

97

90

70

60

60

7-15 år

105

100

70

70

70

16-17 år
18-19 år
20-59 år

30
31
668

30
30
620

20
20
450

20
20
420

20
20
420

60-64 år

9

10

10

10

10

65- år

23

20

20

10

10

Tabell 7. Räkneexempel över asylsökande boende i Malmö i genomsnitt per månad 2022–2025

samt utfall 2021 efter ålder, avrundade värden. Notera att totalen kan skilja sig från Tabell 6
eftersom värdena är avrundade. Källa: Migrationsverket och stadskontoret, Malmö stad. Observera att
prognosen inte tar hänsyn till kriget i Ukraina.
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En bidragande anledning till att antalet inskrivna är lägre än antalet nya
asylsökande under 2023–2025 är att Migrationsverkets handläggningstider
förutspås vara korta, vilket leder till ett större utflöde än inflöde i
mottagningssystemet. Detta gäller både på nationell och lokal nivå.

KOMMUNMOTTAGNA
Migrationsverkets nationella prognos för antalet kommunmottagna har
justerats kraftigt uppåt jämfört med juliprognosen, främst för år 2022
och 2023. Ökningen beror dels på att många afghanska medborgare
med tidigare av- eller utvisningsbeslut förväntas ansöka om en ny
prövning och få beviljat uppehållstillstånd, dels på att bifallsandelarna
förväntas öka generellt, då sammansättningen av de asylsökande
väntas bli annorlunda än tidigare år. Liksom prognoserna över nya
asylsökande och inskrivna i mottagningssystemet är det möjligt att
både den nationella och den lokala prognosen över antal
kommunmottagna kommer att förändras med hänsyn till situationen i
Ukraina. Hur antalet kommunmottagna påverkas beror till stor del på
vad som kommer att hända med de personer som söker skydd enligt
massflyktsdirektivet på längre sikt.
Antalet kommunmottagna i Sverige under 2022 väntas uppgå till cirka
15 700 personer, en ökning med cirka 3000 personer jämfört med
prognosen från juli 2021, och cirka 1500 personer mer än mottagandet
år 2021. 2023 beräknas mottagandet uppgå till cirka 15 500 personer
och under 2024 och 2025 förväntas antalet minska ytterligare.
Tabell 8 visar det prognostiserade antalet kommunmottagna i Malmö
under perioden 2022–2025, samt hur många av de kommunmottagna
som förväntas vara ensamkommande barn. Malmö väntas totalt ta
emot cirka 470 nyanlända personer, varav tio ensamkommande barn,
år 2022 och cirka 360 personer, varav 20 ensamkommande barn, år
2023.
Prognos

Utfall

Anvisade enl. bosättningslagen (kvot/ABO)

Räkneexempel

2021

2022

2023

2024

2025

14

86

30

20

20

Anhöriga

69

60

80

80

80

EBO och övriga*

143

310

230

210

200

Ensamkommande barn

26

10

20

10

10

Totalt

252

470

360

320

310

Jämfört med prognosen mars 2021

-38

150

100

60

Tabell 8. Prognos över kommunmottagande i Malmö stad i slutet av respektive år 2022–2025, och
utfall år 2021, avrundade värden. Osäkerheten ökar med tiden och från och med tredje året är
beräkningarna inte att betrakta som prognos utan som räkneexempel. Antalet personer som anges i
kategorin ”Anvisade enligt bosättningslagen (kvot/ABO)” år 2022 motsvarar Malmös kommuntal
för året. Värden som ändrats från Migrationsdata Malmö september 2021 är markerade i rött och
fetstil. Källa: Migrationsverket och stadskontoret, Malmö stad. Observera att prognosen inte tar
hänsyn till kriget i Ukraina.

Tabell 9 visar ett räkneexempel för antalet kommunmottagna i Malmö
per åldersgrupp. De stora åldersgrupperna i mottagandet framåt
förväntas, liksom tidigare år, finnas dels i arbetsför ålder (20–64 år),
dels i grundskoleåldrarna (6–15 år).

Utfall

Räkneexempel

2021

2022

2023

2024

0–5 år

34

60

50

40

40

6–15 år

44

100

80

70

70

16–17 år

17

20

20

10

10

18–19 år

7

20

20

10

10

20–64 år

147

260

200

180

170

3

10

10

10

10

65- år

2025

Tabell 9. Räkneexempel över kommunmottagande i Malmö år 2022–2025 samt utfall 2021, efter

ålder, avrundade värden. Notera att totalen kan skilja sig från Tabell 8 eftersom värdena är
avrundade. Värden som ändrats från Migrationsdata Malmö september 2021 är markerade i rött och
fetstil. Källa: Migrationsverket och stadskontoret. Observera att prognosen inte tar hänsyn till kriget i
Ukraina.

ASYLSÖKANDE OCH SÖKANDE INOM
MASSFLYKTSDIREKTIVET FRÅN UKRAINA
Sedan Migrationsverkets senaste nationella prognos släpptes i början
av februari har flyktingsituationen förändrats radikalt genom det stora
antal människor som flyr kriget i Ukraina. Det råder stor osäkerhet om i
vilken utsträckning detta krig kommer att påverka antalet
skyddssökande personer i Sverige och Malmö. För att hantera den
akuta situationen har Migrationsverket utvecklat tre scenarier över
antalet asylsökande och sökande inom massflyktsdirektivet som kan
förväntas komma till Sverige under perioden mars – juni 2022.
Migrationsverket förutspår att sammanlagt mellan 18 000 och 95 000
personer, med ett huvudscenario på 40 000 personer, kommer att söka
skydd i Sverige under mars och april. En framskrivning till och med juni
förutspår mellan 27 000 och 212 000 sökande, med ett huvudscenario
på 76 000, totalt under perioden (se Tabell 10). På grund av den stora
osäkerheten görs inga antaganden om uppdelning på olika boendeformer eller geografisk uppdelning av personer som beviljats skydd i
Sverige enligt massflyktsdirektivet. Enligt en aktuell lagrådsremiss ska
Migrationsverket kunna anvisa en kommun att ordna boende för
personer med uppehållstillstånd om tillfälligt skydd. Migrationsverket
har fått i uppdrag att ta fram en fördelningsnyckel utifrån de principer
som är styrande för fördelningen enligt Bosättningslagen (2016:38), för
att åstadkomma en jämn fördelning av de skyddsbehövande. Förslaget
till lagändring är dock ännu inte beslutat och det är därför oklart hur
fördelningsnyckeln kommer att se ut.
Av de knappt 28 600 ukrainska medborgare som hade sökt asyl eller
skydd enligt massflyktsdirektivet mellan 24 februari och 5 april bodde
913 personer (3,2 procent), varav 320 barn upp till och med 18 år, i
Malmö 5 april. Under antagandet att samma andel gäller under hela
perioden mars – april kan vi förvänta att mellan 570 och 3030

ukrainare, med ett huvudscenario på 1280, söker skydd i Malmö fram
till slutet av april (se Tabell 10).67 Motsvarande scenario för hela
perioden mars – juni är mellan 860 och 6770 personer, med ett
huvudantagande på 2430. Av dessa beräknas mellan 20 och 190, med
ett huvudscenario på 40, vara ensamkommande barn. Dessa siffror,
som rapporteras i Tabell 10, är dock mycket osäkra, dels på grund av
stor osäkerhet i Migrationsverkets scenarier, dels på grund av
osäkerhet kring hur de skyddssökande från Ukraina kommer att
fördelas inom Sverige och dels på grund av att de endast baseras på ett
mättillfälle för Malmös del.
Scenario mars- april

Riket

Lågt scenario
varav ensamkommande barn
Planeringsscenario
varav ensamkommande barn
Högt Scenario
varav ensamkommande barn

Malmö

18 000

570

300

10

40 000

1 280

700

20

95 000

3 030

2 500

80

27 000

860

480

20

76 000

2 430

1 400

40

212 000

6 770

6 000

190

Framskrivning t o m juni
Låg framskrivning
varav ensamkommande barn
Planeringsframskrivning
varav ensamkommande barn
Hög framskrivning
varav ensamkommande barn

Tabell 10. Scenarier och framskrivning, antal asylsökande och sökande inom massflyktsdirektivet
från Ukraina i Sverige och Malmö mars - juni 2022. Siffrorna är avrundade. Källa:
Migrationsverket, stadskontoret Malmö stad.

Sedan Migrationsverkets scenarier publicerades 10 mars har
utvecklingen på nationellt plan varierat. Fram till vecka 12 låg antalet
ärenden generellt mitt emellan huvudscenariot och det höga scenariot.
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Hur stor andel av de ukrainska skyddsökande som i dag befinner sig i Malmö som
kommer att stanna i staden respektive flytta till andra kommuner är i dagsläget
svårt att förutspå. Drygt en tredjedel bor i ABO, knappt en tredjedel bor i EBO och
drygt en tredjedel är ännu inte inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem,
vilket innebär att vi inte känner till deras boendeform (se Tabell 2 för detaljer).
Det anläggningsboende som finns i Malmö i nuläget är ett transitboende, vilket
innebär att de personer som bor där generellt väntar på att förflyttas till andra
kommuner. Samtidigt innebär de stora flyktingströmmarna att nya boenden kan
behöva etableras och att kommunernas andelar av de skyddssökande som anvisas
kan behöva omförhandlas. Vi kan därför inte veta ifall färre personer kommer att
bo i ABO i Malmö på sikt, och kan inte heller dra slutsatsen att de personer som
idag bor i ABO i Malmö kommer att lämna staden.
Valet att bygga scenarierna över antalet ukrainska skyddssökande i Malmö på
andelen som befinner sig i Malmö totalt sett, snarare än på andelen i olika
boendeformer (det vill säga den metod som används i den ordinarie prognosen
över antal inskrivna i mottagningssystemet) beror på osäkerheten dels kring ABO i
Malmö, dels kring fördelningen av skyddsökande ukrainare som ännu inte är
inskrivna i mottagningssystemet mellan olika boendeformer.

Vecka 13 låg antalet ärenden i stället mitt emellan huvudscenariot och
det låga scenariot. Huruvida detta är en tillfällig eller bestående
minskning av antalet nya sökande återstår att se.
Mellan 24/2 och 5/4 sökte nästan 28 600 ukrainska medborgare asyl
eller skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige. Det största antalet
ansökningar, nästan 9100, inkom under vecka 11, varpå antalet har
minskat kraftigt. Figur 6 visar antalet asylsökande och sökande enligt
massflyktsdirektivet relaterade till kriget i Ukraina per vecka under
vecka 8–13.

Figur 6. Antal asylsökande samt sökande enligt massflyktsdirektivet i Sverige relaterat till kriget i
Ukraina, v.8 – 13 2022. Källa: Migrationsverket.

Osäkerheten runt Migrationsverkets scenarier för flyktingar från
Ukraina är stor. Spannet mellan det lägsta och det högsta scenariot blir
som ett resultat också väldigt brett. Efterhand som mer information blir
tillgänglig under året kommer förhoppningsvis osäkerheten att minska
och prognoserna att bli säkrare.
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BILAGA 2. MALMÖS KOMMUNMOTTAGANDE 2007–2021 SAMT PROGNOS 2022–2025
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Figur B1. Malmös kommunmottagande 2007–2021 samt prognos 2022–2025. Källa: Migrationsverket och stadskontoret, Malmö stad.

Övriga

Anhöriga

Ensamkommande barn

360

320

Prognos

310

BILAGA 3. PROGNOSMETOD
Siffrorna som presenteras i denna rapport utgör ett grundscenario som
förutsätter att Migrationsverkets nationella prognos stämmer och att
Malmös andelar av Sverige nya skyddsökande, inskrivna och
kommunmottagna inte förändras. Osäkerheten ökar med tiden och
från och med tredje året är beräkningarna inte att betrakta som
prognos utan som räkneexempel. För inskrivna och olika kategorier av
kommunmottagna räknas Malmös andel (”kvot”) av det totala antalet
inskrivna respektive kommunmottagna i Sverige ut separat för vart och
ett av de tre föregående åren. För nya asylsökande baseras Malmös
kvot på andelen inskrivna, snarare än av nya asylsökande, på grund av
bristande datatillgång. Ett genomsnitt av dessa kvoter appliceras sedan
på det prognostiserade nationella mottagandet. På så sätt bygger
resultatet på att Malmös andel av det totala antalet nya asylsökande,
inskrivna och kommunmottagna inte förändras nämnvärt under
prognosperioden.
De åldersfördelningar som presenteras är framtagna på ett liknande
sätt. Ett snitt av tidigare åldersfördelning appliceras på
Malmöprognosen över antalet nya asylsökande, inskrivna och
kommunmottagna. Det är viktigt att påpeka att dessa
åldersfördelningar utgör räkneexempel mer än en prognos, då inga
antaganden görs om framtida förändringar i ålderssammansättning.
Värdena i tabellerna är avrundade till närmsta tiotal, vilket innebär att
totalsumman inte nödvändigtvis är exakt lika mellan tabellerna.
Metoden för de lokala prognoserna över antal inskrivna och
kommunmottagna justerades från och med oktoberprognosen 2021 för
att bättre motsvara den metod som används i Migrationsverkets
nationella prognos. Bland annat har kategorierna förändrats för att
överensstämma med den nationella prognosens kategorier, vilket kan
påverka de totala antal personer i respektive kategori som förutspås i
prognoserna. Av denna anledning är prognoserna från september 2021
och framåt inte jämförbara med de som rapporteras i tidigare upplagor
av Migrationsdata Malmö.

Nya asylsökande
Prognosen för antalet nya asylsökande som kommer till Malmö baseras
på den genomsnittliga andel av de inskrivna i Sverige som bodde i
Malmö under den senaste treårsperioden snarare än andelen av just de
nya asylsökande som bosätter sig i Malmö. Anledningen till detta är
bristande tillgång till data. Att den data som ligger till grund för
kvoterna inte baseras på exakt samma grupp som prognosen behandlar
innebär att prognosen för nya asylsökande är mer osäker än de övriga
prognoserna. Kvoterna för åldersfördelningen bland de nya

asylsökande bygger på den genomsnittliga åldersfördelningen av de
inskrivna i Malmö under perioden 2019–2021.

Inskrivna i mottagningssystemet
Prognosen för antalet inskrivna i mottagningssystemet boende i Malmö
baseras på andelen av de inskrivna i Sverige som bodde i Malmö i
genomsnitt under den senaste treårsperioden. Andelarna räknas ut
separat för ABO och övrigt boende, EBO samt ensamkommande barn
och summeras sedan.68 Anledningen till att prognosen använder
separata kvoter för varje kategori är att fördelningen över dessa
grupper i Malmö skiljer sig markant från fördelningen på riksnivå. Den
första januari 2022 bodde 5,7 procent av Sveriges inskrivna i EBO i
Malmö, men bara 1,9 procent av de i ABO. Totalt bodde 4,4 procent av
Sveriges inskrivna i mottagningssystemet i Malmö, vilket är en
minskning från 3,6 procent första januari 2021. Från och med 2020
förutspår Migrationsverket i sin nationella prognos enbart fördelningen
på EBO och ABO/övrigt boende samt andelen ensamkommande barn
som ett genomsnitt under året och inte vid årets slut. Från och med
septemberprognosen 2021 tillämpas samma metod även för
Migrationsdata Malmös lokala prognoser över inskrivna i
mottagningssystemet.
Kvoterna för åldersfördelningen bygger på fördelningen av de inskrivna
som bor i Malmö första januari 2022. Anledningen till att denna
åldersfördelning används i stället för treårssnittet är att en stor andel
av de som är inskrivna i mottagningssystemet vid denna tidpunkt är
inskrivna även vid andra tidpunkter under året.

Kommunmottagna
Kvoten för kommunmottagna bygger på det historiska antalet
kommunmottagna i Malmö inom kategorierna anhöriga till före detta
asylsökande och personer från EBO samt övriga.69 Gruppen anvisade
enligt bosättningslagen, vilken innefattar kvotflyktingar och personer
som har anvisats till Malmö från ABO, bedöms på samma sätt förutom
för 2022, då antalet motsvarar Malmös kommuntal. Genom att
använda historiska kvoter per grupp försöker prognosen fånga olika
bosättningsmönster för dessa olika grupper. Prognosen förutspår även
antalet ensamkommande barn bland de kommunmottagna.
Då bosättningsmönstren har förändrats under perioden 2019–2021,
framför allt genom att färre av landets kommunmottagna som tidigare

68

”Övrigt boende”, en mindre kategori, prognostiseras tillsammans med ABO
eftersom Migrationsverkets gör så i sina egna prognoser.
69

Kategorin ”övriga” innefattar bland annat personer som har fått
uppehållstillstånd utifrån särskilt ömmande omständigheter eller personer som
tidigare har varit kommunmottagna och som tas emot igen efter ett uppehåll,
exempelvis som tillståndssökande enligt gymnasielagen.

bodde i EBO har mottagits i Malmö, bygger prognosen i vårens
Migrationsdata Malmö på Malmös andelar av Sveriges
kommunmottagna från respektive kategori under 2021 i stället för
treårssnittet. Totalt mottog Malmö under denna period 1,9 procent av
alla Sveriges kommunmottagna. Denna andel är dock ojämnt fördelad:
medan Malmö tog emot 5,4 procent av alla landets kommunmottagna
som tidigare bodde i EBO eller tillhörde gruppen ”övriga”, var
motsvarande andel av de personer som anvisades kommunen enligt
bosättningslagen endast 0,2 procent. Malmös andel av det totala
antalet kommunmottagna ensamkommande barn var under samma
period 4,3 procent.
Kvoterna för åldersfördelningen bland de kommunmottagna bygger på
den genomsnittliga åldersfördelningen av de personer Malmö har
mottagit under perioden 2019–2021.

BILAGA 4. ÅLDERSFÖRDELNINGAR FÖR NYA
ASYLSÖKANDE I MALMÖ
Planeringsantagande

Räkneexempel
2022

2023

2024

2025

0-6 år

50

70

70

70

7-15 år

60

80

80

80

16-17 år

20

20

20

20

18-19 år

20

20

20

20

20-59 år

390

530

530

530

60-64 år

10

10

10

10

65- år

10

20

20

20

Högt scenario

Räkneexempel
2022

2023

2024

2025

0-6 år

80

110

110

110

7-15 år

90

120

120

120

16-17 år

30

40

40

40

18-19 år

20

30

30

30

20-59 år

590

780

780

780

60-64 år

10

10

10

10

65- år

20

30

30

30

Lågt scenario

Räkneexempel
2022

2023

2024

2025

0-6 år

40

50

50

50

7-15 år

40

60

60

60

16-17 år

10

20

20

20

18-19 år

10

20

20

20

20-59 år

280

390

390

390

60-64 år

0

10

10

10

65- år

10

10

10

10

Tabell A1. Räkneexempel över nya asylsökande bosatta i Malmö år 2022–2025, efter ålder,

avrundade värden, enligt den lokala prognosens olika scenarier. Notera att totalen kan skilja sig från
Tabell 3 eftersom värdena är avrundade. Källa: Migrationsverket och stadskontoret.

BILAGA 5. UTVÄRDERING AV 2021 ÅRS PROGNOSER
Asylsökande
Utfall 2021, nationellt
Under 2021 anlände 11 414 asylsökande till Sverige. Utfallet blev i linje
med det lägre scenariot i februariprognosen 2021, som utgick från att
smittspridningen i Europa inte skulle vara under kontroll hösten 2021.
Antalet var strax under planeringsscenariot i Migrationsverkets prognos
från juli 2021, som låg till grund för septemberupplagan av
Migrationsdata Malmö 2021. Figur B1 visar prognoser och utfall på
nationell nivå.

Nationell prognos och utfall, nya asylsökande
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Figur B1. Prognos samt utfall för nya asylsökande under 2021 i Sverige (Migrationsverket 2022).

Vid årsskiftet 2021/2022 var 25 088 personer inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem. Som illustrerat i var detta antal
högre än förutspått i Migrationsverkets prognoser från 2021, trots att
antalet nya asylsökande var lägre än prognosen från juli 2021. En
anledning är att asylsökande från Afghanistan som tidigare har fått
avslag på sin asylansökan har återinskrivits efter det nya rättsliga
ställningstagandet kring Afghanistan.

Utfall

Nationell prognos och utfall, inskrivna i mottagningssystemet
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Figur B2. Prognos samt utfall för inskrivna I mottagningssystemet under 2021 i Sverige
(Migrationsverket 2022).

Utfall 2021, Malmö
I Malmö bodde vid senaste årsskiftet totalt 1148 asylsökande, vilket
motsvarar 4,4% av det totala antalet inskrivna i mottagningssystemet.
Liksom på nationell nivå var antalet inskrivna högre än förutspått.

Lokal prognos och utfall, inskrivna i mottagningssystemet
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Figur B3. Prognos samt utfall för kommunmottagna under 2021 i Malmö (Migrationsdata Malmö
2021, Migrationsverket).

Kommunmottagna
Utfall 2021, nationellt
Enligt Migrationsverket var det totala antalet kommunmottagna
i Sverige 13 548 personer under 2021. Antalet var lägre än förutspått av
Migrationsverkets prognos från juli 2021, men högre än det antal som

förespåddes i februariprognosen (se Figur 4).

Nationell prognos och utfall, kommunmottagna
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Figur B4. Prognos samt utfall för kommunmottagna under 2021 i Sverige (Migrationsverket 2022).

Utfall 2021, Malmö
Malmö mottog under 2021 330 personer, vilket motsvarar 1,9% av det
samlade antalet kommunmottagna. Som figur B5 visar var detta färre
än förutspått av Migrationsdata Malmös lokala prognoser från mars
och oktober 2021.

Lokal prognos och utfall, kommunmottagna
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Figur B5. Prognos samt utfall för kommunmottagna under 2021 i Malmö (Migrationsdata Malmö
2021, Migrationsverket).

Figur B6 visar alla kommunmottagna i Malmö 2020 efter ålder. Figuren
visar även vad de två prognoserna förutsåg. Jämfört med utfallet
överskattade både mars- och septemberprognosen antalet
kommunmottagna i samtliga åldersgrupper utom åldersgruppen 16–17
år, där bägge prognoserna istället underskattade antalet. Bägge

prognoserna låg dock mycket nära utfallet i åldersgrupperna 0–5 och
18–19 år.

Lokal prognos och utfall, åldersfördelning kommunmottagna
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Figur B6. Prognos samt utfall, antal kommunmottagna i olika åldersspann under 2021 i Malmö
(Migrationsdata Malmö 2020, Migrationsverket)
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