Hösten 2015 vecka för vecka
Vecka 29: 1 685 personer söker asyl i Sverige.
14 juli: Migrationsverket meddelar att antalet ensamkommande barn har ökat med 85 procent jämfört med året före
och ökningen fortsätter.
Vecka 30: 1 898 personer söker asyl.
23 juli: Migrationsverkets prognos där Migrationsverket bedömer att antalet asylsökande kommer sjunka.
Vecka 31: 1 994 personer söker asyl.
Vecka 32: 2 279 personer söker asyl.
Vecka 33: 2 649 personer söker asyl.
16 augusti: Någon sätter upp ett brinnande träkors vid ett asylboende i Malung.
Vecka 34: 2 760 personer söker asyl.
18 augusti: Trots förstärkningar hinner Migrationsverket inte registrera de ensamkommande barnen tillräckligt snabbt
för att de ska kunna anvisas till en mottagande kommun
Vecka 35: 3 173 personer söker asyl.
25 augusti: Tyskland slutar skicka tillbaka asylsökande till Österrike, Tjeckien och andra Schengenländer och tar på
sig att frivilligt behandla asylansökningarna enligt Dublinförordningen.
26 augusti: Under augusti äger ett tiotal större katastrofer rum och hundratals flyktingar drunknar i Medelhavet när
överlastade flyktingbåtar sjunker. Den 26 augusti deltar det svenska fartyget Poseidon i en insats av Frontex där man
räddar 430 personer i en båt från Libyen där ett 50-tal flyktingar påträffas kvävda till döds.
Vecka 36: 3 238 personer söker asyl.
31 augusti: ”Wir Schaffen Das” Angela Merkel uttalande inför pressen i ett läge där Tyskland under en månad tagit
emot över 100 000 asylsökande. När 2015 summeras har Tyskland tagit emot runt 900 000 asylsökande.
2 september: Bilden av treårige Alan Kurdi upprör och påverkar opinionen i Sverige och världen.
2 september: Migrationsverket kallar till möte angående de ensamkommande barnen med Socialstyrelsen, Länsstyrelserna, Barnombudsmannen, Skolverket och SKL.
6 september: ”Mitt Europa bygger inte murar” säger Stefan Löfven i ett tal på ett möte anordnat av Refugees Welcome
i Stockholm.
Vecka 37: 4 505 personer söker asyl.
8-9 september: Antalet asylsökande som anländer till svenska tågstationer och färjeterminaler ökar kraftigt.
10 september: Migrationsverket upprättar särskild ledningsstab, SLS, för att hantera flyktingsituationen. Senare bildas
även en operativ ledningsgrupp. Regionerna hade egna krisledningsgrupper.
10 september: IVO beslutar att inte längre kräva eget rum för ensamkommande barn som bor på HVB-hem.
12 september: Migrationsverkets beredskapsplan för max 3 000 asylsökande per vecka revideras upp till 4 000 per
vecka.
Vecka 38: 6 893 personer söker asyl.
14 september: Österrike inför gränskontroller med polis och militär längs gränsen mot Ungern.
15 september: Ungern, som redan i juni infört gränskontroller och inlett byggandet av ett stängsel, meddelar att de
som tar sig illegalt in i landet kommer att åtalas. Ungern stänger därefter gränsen mot Serbien och börjar bussa asylsökande till österrikiska gränsen. Dagen efter stänger Ungern även landgränsen mot Slovenien.
15 september: Migrationsverkets regionchefer ges möjlighet att fatta beslut om ett mycket förenklat ansökningsförfarande vid mottagningsenheterna.
Vecka 39: 6 917 personer söker asyl.
22 september: Majoriteten av EU:s inrikes- och justitieministrar fattar beslut om fördelning av asylsökande.
23 september: Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson meddelade vid möte på Rosenbad att verket inte
kommer kunna ordna boende för alla i asylsökande som kommer utan hjälp från civilsamhället.
Vecka 40: 7 280 personer söker asyl.

1 oktober: MSB får regeringens uppdrag att samordna ansvariga aktörers hantering av flyktingsituationen.
1 oktober: Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att underlätta upphandling i syfte att skapa förutsättningar för boende med anledning av flyktingsituationen.
2 oktober: Anders Danielsson kallar till samverkansmöte inom migrationsområdet med en rad myndigheter. Samtidigt
kallas Migrationsverket till regeringens Krishanteringsråd.
Vecka 41: 9 362 personer söker asyl.
7 oktober: Anders Danielsson går ut med en vädjan till landets kommuner om hjälp att ordna evakueringsboenden.
8 oktober: Länsstyrelserna får regeringens uppdrag att göra en inventering av lokaler och anläggningar i respektive
län som kan användas som tillfälliga asylboenden.
9 oktober: Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att med stöd av MSB, Fortifikationsverket och länsstyrelserna
uppföra och förvalta tillfälliga asylboenden i form av tält.
Vecka 42: 9 182 personer söker asyl.
12 oktober: Migrationsverkets beredskapsplan revideras igen och den maximala mottagningskapaciteten sätts nu till
16 000 asylsökande per vecka.
17 oktober: En skola i Kånna utanför Ljungby, iordningställd som flyktingboende, brinner ner till grunden. Polisen misstänker att branden är anlagd.
18 oktober: En gammal skolbyggnad i Onsala i Kungsbacka, tänkt som asylboende, brinner ner.
Vecka 43: 9 470 personer söker asyl.
19 oktober: Migrationsverket begär att MSB ska införskaffa, uppföra och förvalta asylboenden och särskilt prioritera
tältalternativet.
20 oktober: Ett flyktingboende i Munkedal eldhärjas och fjorton boende evakueras. Det utreds som grov mordbrand.
22 oktober: Migrationsverkets prognos visar att förutsättningarna att göra en prognos har förändrats radikalt efter den
förra prognosen.
Vecka 44: 8 126 personer söker asyl.
26 oktober: Migrationsverket beslutar att inte lämna ut fullständiga listor över adresser till asylboenden på grund av
attentat och bränder.
26 oktober: Ett trettiotal asylsökande vägrar att kliva av bussarna utanför Lima på grund av boendets ensliga läge.
Protesten drar ut i fem dagar innan de sista personerna lämnar bussarna.
27 oktober: Migrationsverket, Polisen och inrikesminister Anders Ygeman har möte om säkerheten på asylboenden.
Vecka 45: 9 677 personer söker asyl.
3 november: MSB bedömer att mottagandet av ensamkommande barn inte längre kan genomföras enligt gällande
lagar och regler.
5 november: Sven-Eric Östberg får regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för ett sammanhållet system för asylmottagande och bosättning.
7 november: 25 asylsökande vägrar att kliva av bussen i Viskan, de körs till centralstationen i Sundsvall.
8 november: När vecka 45 summeras har antalet afghanska asylsökande för första gången passerat antalet syriska
ansökningar och är under resten av hösten den största gruppen av asylsökande i Sverige.
Vecka 46: Toppnotering, 10 551 personer söker asyl i Sverige.
11 november: Migrationsverket förordar återinförande av gränskontroller och skriver bland annat ”Migrationsverket
löser behovet av boende dygn för dygn men med nuvarande utveckling överstiger efterfrågan tillgången. Det innebär
att människor som inte kan ordna boende på egen hand ställs på gatan…”
12 november: Regeringen inför gränskontroll vid inre gräns; ”förhållandena nu är sådana att det ur ett brett perspektiv föreligger ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten”. Samtidigt lägger regeringen förslag om
tilläggsbudget. Bild gränskontroll
12 November: Möte på Malta – EU lovar Turkiet tre miljarder euro i utbyte mot att Turkiet åtar sig att stoppa asylsökande från att fly genom Turkiet till Europa.
13 november: Bristen på boendeplatser för asylsökande är akut och det finns inte nya platser som kan möta behovet.

Migrationsverket skriver på webben att socialtjänstlagen och kommunerna träder in när staten inte kan ordna boende.
15 november: När vecka 46 summeras har Sverige registrerat 10 551 nya asylsökande, vilket är det högsta antalet
under hösten. 2932 av dessa är ensamkommande barn, vilket också är höstens högsta notering.
Vecka 47: 8 553 personer söker asyl.
19 november: Ett 30-tal vuxna män måste sova utanför Migrationsverkets lokaler i Jägersro, Malmö. Samma dag
meddelar Migrationsverket på sin webbplats att man registrerar nya asylsökande men att man inte kan erbjuda boende för alla som söker asyl.
15 november: Malmömässan börjar användas som vänthall, men bristen på boenden gör att alltfler övernattar där.
Som mest sover 1100 personer i mässhallarna innan verksamheten upphör 11 december.
Vecka 48: 6 129 personer söker asyl.
24 november: ”Presskonferensen” Regeringen meddelar att det behövs andrum i flyktingmottagandet och att lagstiftningen därför tillfälligt behövde anpassas till EU:s minimikrav, vilket innebär begränsningar av möjligheten till uppehållstillstånd. Samtidigt aviseras att identitetskontroller ska införas på buss, tåg och passagerarfartyg.
Vecka 49: 5 062 personer söker asyl.
Vecka 50: 3 316 personer söker asyl.
10 december: Tolv asylsökande ensamstående män flyttar in i ett tältboende som MSB hade uppfört i Revinge i Skåne
där det fanns plats för 200 personer.
Vecka 51: 3 067 personer söker asyl.
Vecka 52: 2 066 personer söker asyl.
Vecka 53: 1 423 personer söker asyl.

