Migrationsverkets totala
kostnader 2019 var

22,1 miljarder kronor

64 944 personer

Med stöd av bosättningslagen anvisades
kommuner att ta emot drygt

8 000 personer

Pajala

beviljades svenskt
medborgarskap under 2019

Överkalix

11,8 miljarder
Ersättning till kommunerna när de
tar emot kvotflyktingar och flyktingar
som fått tillstånd att stanna i Sverige
(statlig ersättning).

5,1 miljarder
Asylsökandes bistånd och boende
samt statlig ersättning till kommuner
och regioner (exempelvis skola och
sjukvård).

Sorsele

Sedan 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot
nyanlända* enligt anvisning av Migrationsverket. Det gäller
nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd och som bott i
Migrationsverkets boenden eller som har kommit till Sverige som
kvotflyktingar.

Malå

De som beviljades svenskt medborgarskap under
2019 kom bland annat från följande länder:
Syrien

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror
bland annat på kommunens storlek och hur många asylsökande
som redan vistas i kommunen.
Cirka 8 000 nyanlända bosattes i kommunerna efter anvisning
under 2019, av dessa var drygt 5 000 kvotflyktingar.
Kommunerna tar även emot nyanlända som bosätter sig
på egen hand.

Uppsala

4,5 miljarder

Stockholm

Förvaltning, exempelvis kostnader
för Migrationsverkets personal och
lokaler.

0,7 miljarder
Övriga kostnader, exempelvis
kostnader för offentliga biträden
och utvecklingsprojekt.

Västerås
Linköping

Göteborg

* En nyanländ person är någon
som är mottagen i en kommun
och har beviljats uppehållstillstånd
för bosättning. En person är
nyanländ under tiden som han
eller hon kan omfattas av lagen om
etableringsinsatser, det vill säga två
till tre år.

Kommuner som tog
emot flest nyanlända
Kommuner som tog
emot flest nyanlända
i förhållande till
folkmängden

Medborgarskapsansökningar var 2019 det största
ärendeslaget hos Migrationsverket.

Uppvidinge

Östra Göinge

Malmö

26 049 personer

Storbritannien

4 277 personer

Afghanistan

3 748 personer

Somalia

3 183 personer

Statslösa

2 877 personer

Många av dem som beviljades uppehållstillstånd
runt 2015, främst skyddsbehövande, har nu bott 
här tillräckligt länge för att kunna söka svenskt
medborgarskap.
För att kunna bli svensk medborgare ska personen:
• kunna styrka sin identitet
• ha permanent uppehållstillstånd,
uppehållsrätt eller uppehållskort
• ha bott i Sverige en viss tid
• ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

Migrationsverket
mitt i världen
2019

Asyl – endast tidsbegränsade
uppehållstillstånd ges

Före 2016 fick majoriteten av de asylsökande som beviljades
uppehållstillstånd ett permanent uppehållstillstånd (PUT).
Nu är huvudregeln tidsbegränsade uppehållstillstånd (TUT)
i 13 månader eller tre år, med undantag för kvotflyktingar
som beviljas permanenta. De tidsbegränsade tillstånden
förlängs om skyddsskäl kvarstår.

Arbete – det vanligaste skälet till migration

Under många år har anhöriginvandringen varit det
vanligaste skälet till att någon flyttar till Sverige. 2019
bröts den trenden. Nu är arbetsmarknadsskäl det
vanligaste skälet till att en utomeuropeisk person söker
och får tillstånd att flytta till Sverige för kortare eller
längre tid.

2019 sökte totalt 21 958
personer asyl i Sverige,
den största gruppen
kom från Syrien.

162 877
Konflikten i
Syrien pågår

EU/EES
9 680

Asylsökande

Syrien, 2 649 personer
Iran, 1 090 personer
Irak, 1 054 personer
Uzbekistan, 1 052 personer
Georgien, 975 personer
Statslös, 880 personer
Övriga, 14 258 personer

Asyl
13 948

24 194
Oroligheter
i Irak
2009

29 648
Konflikten i
Syrien inleds

28 939
Asylregler i
Sverige ändras

2015 2016

UNHCR bedömer att nästan 1,5 miljoner kommer
att behöva ett varaktigt skydd i ett nytt land
genom vidarebosättning – det vi i Sverige kallar
för kvotflyktingar.
Under 2019 beviljades 5 000 flyktingar tillstånd
för vidarebosättning till Sverige:
2 000 syrier – i Jordanien, Turkiet och Libanon

Kvotflykting
5 253
Arbetsmarknadsskäl
43 242

1 300 etiopier, somalier, kongoleser med flera –
i Östra Afrika
Under 2019 beviljades 43
242 personer uppehållsoch arbetstillstånd i
Sverige som arbetstagare
eller egna företagare.

1000 syrier, sudaneser och eritreaner –
i Nordafrika

I siffran ingår även tillstånd
för 15 129 personer som
är anhöriga till dessa.

Även under 2020 kommer 5 000 personer att
erbjudas vidarebosättning till Sverige.

100 afghaner – i Iran
600 akuta ärenden – olika medborgarskap

Studerande
15 669
21 958

2011

Den ”typiska”
arbetstagaren är en
dataspecialist från Indien
eller en thailändare som
plockar bär i tre månader.

Cirka 70 miljoner
människor är
på flykt i världen

2019

Anknytning
41 048

www.migrationsverket.se

