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Sveriges kommuner 

Sveriges länsstyrelser  

  

Fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända för 
bosättning under 2022  
  

Den nya årsplaneringen för mottagande av nyanlända personer för bosättning 

under 2022 har nu beslutats av Migrationsverket. Syftet med en årsplanering 

är att skapa förutsättningar för att både kommuner och Migrationsverket ska 

kunna planera mottagandet och anvisandet av nyanlända. Bifogat finns 

årsplaneringen för 2022.  

  

Årsplaneringen är en uppskattning av antalet nyanlända som  

Migrationsverket kommer att anvisa till respektive kommun per månad, 

baserat på de kommuntal som har beslutats av länsstyrelsen.   

  

Önskemål om förändringar i årsplaneringen  

En kommun kan komma in med önskemål om justering av årsplaneringen 

under hela året. Migrationsverket bedömer de önskemål som kommer in 

enskilt och återkopplar detta via mejl till de kommuner som har fått en 

ändrad årsplanering.  

  

Tre gånger per år, i slutet av februari, maj och augusti, skickas en aktuell 

årsplanering ut till samtliga kommuner och länsstyrelser. Aktuell 

årsplanering kommer även att publiceras på Migrationsverkets webbplats.  
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Anvisningar av kvotflyktingar från 2019 och 2020  

Utifrån rådande läge med Covid-19 finns det fortfarande kvotflyktingar som 

anvisades 2019 och 2020 men som inte kunnat överföras till Sverige ännu. 

Vid frågor om anvisning och avräkning är ni välkomna att höra av er till  

Migrationsverkets bosättningsenhet. Vid frågor om överföringar eller andra 

praktiska frågor kring mottagandet, vänligen kontakta Enheten för 

Samordning Vidarebosättning (se kontaktuppgifter nedan).  

  

Har ni frågor?  

Tveka inte att höra av er om ni har frågor om detta utskick. Det går bra att 

vända sig direkt till Migrationsverkets bosättningsenhet. Det är också hit ni 

vänder er om ni behöver uppdatera era kontaktuppgifter så att ni kan vara 

säkra på att få de utskick Migrationsverket gör när det gäller beslut om 

anvisning, bosättningsunderlag och annan information som exempelvis 

årsplaneringen.  

  

  

Bosättningsenheten   

bosattningsenheten@migrationsverket.se 
Telefonnummer 010-203 42 29  

Telefontid: Helgfri vardag 9.00-15.00  

  

  

  

Enheten för Samordning Vidarebosättning 

swedishquota@migrationsverket.se    

Telefonnummer 010-485 48 11   

  

  

  

  

  

Med vänlig hälsning  

Maria Tunström  

  

  

  

Bilaga  

 Årsplanering 2022   

  




