
Många asylsökande sätter press på verket 

 

Rexhep Hajrizi från återvändandeenheten i Malmö tar emot asylsökande  

Just nu sker en markant ökning av asylsökande från västra Balkan till Sverige. 
Läget vid ansökningsenheterna och bristen på boende är akut. Samtidigt inväntas 
en ökad inströmning från Syrien. Under tisdagen samlades verkets operativa 
ledningsgrupp för att diskutera vilka åtgärder som ska vidtas.   

— Vi ser en mer konstant hög inströmning och fluktuation av grupper som kommer till 
Sverige som vi måste hantera året om. I den situation som vi står inför nu är vår prioritet 
att ge asylsökande tak över huvudet, ta emot och pröva ansökningar, säger Janne Wallin, 
chef för asylprövningen.  

Vid ansökningsenheten i Malmö har det de två sista veckorna kommit två bussar per vecka 
med asylsökande från västra Balkan, främst från Bosnien men även från Makedonien och 
Serbien. Under söndagen och måndagen anlände sammanlagt 221 personer med buss till 
ansökningsenheten i Malmö. 

— Vi har fått höra av sökande att de fått uppgifter om att bosnier beviljas uppehållstillstånd 
i Sverige och att många sagt upp sig från sina arbeten för att komma hit. Vi kommer från 
och med nu att trycka extra på att informera alla som kommer om återvändandedirektivet 
och ge dem möjlighet att återta en asylansökan, säger Anna Wessel vid 
återvändandeenheten i Malmö.  

Behovet av boende är akut 

Samtidigt som antalet asylsökande ökar minskar antalet som skrivs ut från 
mottagningssystemet vilket innebär att det finns väldigt få boendeplatser för asylsökande. 
Att få in fler boendeplatser är därför högsta prioritet för VO Mottagning. I går öppnade 
återigen det tillfälliga ankomstboendet i Åkersberga utanför Stockholm.  Därutöver 
undersöks möjligheterna att öppna upp tillfälliga boenden runt om i landet.  

När det gäller gruppen från västra Balkan arbetar asylprövningen och mottagningen med 
att ha gruppen så samlat som möjligt i Mälardalen med omnejd där det finns goda 
utredningsförutsättningar. 

Personalresurser 

Ökningen av asylsökande innebär en ökad arbetsbelastning framförallt för 
verksamhetsområdena asylprövning och mottagning. Anders Danielsson, GD, betonar att 
det är en verksfråga som berör samtliga verksamhetsområden.  

— Det är därför viktigt att alla områden bistår med de resurser som är möjliga med tanke 
på att vi befinner oss i en semesterperiod. Beviljade semestrar kommer inte att återkallas 
däremot kan det bli aktuellt att personal i tjänst får gå in där behovet är störst, säger 
Anders Danielsson.  

STUC kommer att ansvara för att samordna personalresurserna. VO Mottagning och VO 
Asylprövning kommer att rapportera vilket personalbehov som uppstår i och med att nya 
boenden öppnas och för att hantera mängden utredningar. Andra verksamhetsområden 
kommer att se över vilka resurser de kan bidra med där behovet är som störst.    

Förberedelser inför kommande migrationsströmmar 
För att ha bättre kontroll på vad som händer i omvärlden finns sedan en tid tillbaka en 
grupp som jobbar med omvärldsanalys. Det handlar om att ha koll på sådant som kan 
påverka migrationsströmmar och vår verksamhet. För detta ändamål finns en 
gruppbrevlåda som har bevakning 24 timmar om dygnet.  

— Vi tar gärna emot tips och värdefull kunskap från bland annat de medarbetare som 
dagligen möter sökande. Den som anar en trend i migrationen som kan få effekter på 
verksamheten är välkommen att höra av sig, säger Christer Zettergren, analyschef. 

Brevlådan nås såväl internt, via GB-omvärld, som externt via omvarld@migrationsverket.se 


