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Vilka kommer till Sverige?
Beviljade uppehållstillstånd 2010



Vilka söker asyl?



Asylprocessen
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Asylprocessen
• Direktavvisning 8:6

Finns ingen grund för asyl. Beslutet kan 
verkställas omedelbart.

• Dublinärenden
Asylskälen prövas inte i Sverige utan i 
ansvarigt europeiskt land.

• Verkställighetshinder
Resa omöjlig att genomföra eller nya 
omständigheter som ej prövats tidigare.



Asylskäl

Flyktingstatus
Allvarlig förföljelse i hemlandet pga.
•Ras
•Nationalitet
•Religion
•Kön eller Sexuell läggning
•Samhällsgrupp
•Politisk uppfattning

Myndigheterna i hemlandet kan, eller vill inte erbjuda 
skydd.   



Asylskäl

Skyddsbehövande
•Löper välgrundad risk att straffas med döden eller 
utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan inhuman 
eller förnedrande behandling.
•Riskerar att utsättas för urskillningslöst våld  med 
anledning av inre eller yttre väpnad konflikt.

Myndigheterna i hemlandet kan, eller vill inte erbjuda 
skydd.     



Asylskäl

Synnerligen ömmande omständigheter
Undantagsbestämmelse

Om uppehållstillstånd ej kan ges på annan grund. 
Samlad bedömning av utlänningens situation.
•Hälsotillstånd
•Anpassning till Sverige
•Situation i hemlandet



Asylskäl

Det är den som söker asyl i Sverige som ska göra 
sitt behov av skydd och sin identitet sannolik.
Skriftlig bevisning
Trovärdig berättelse

Landinformation – finns på hemsidan
Externa källor - Utrikesdepartementet och de svenska ambassaderna 
utomlands
FN – framförallt UNHCR
Organisationer - Amnesty International, Human Rights Watch och 
International Crisis Group
Andra länders migrationsmyndigheter - t ex brittiska Home Office



Arbete för asylsökande

Den som söker asyl har rätt att arbeta i Sverige om:
•Identiteten är styrkt
•Ärendet ska prövas i Sverige
•Ansökan inte är uppenbart ogrundad

Arbetsgivaren måste anmäla till 
Migrationsverket om han/hon anställer 
en asylsökande.

Den asylsökande är skyldig att redovisa 
inkomst till Migrationsverket.



Arbetstillstånd

Den som har varit asylsökande och fått avslag kan 
söka arbetstillstånd utan att lämna Sverige om:

•Den asylsökande har ett giltigt pass
•Den asylsökande har arbetat minst 6 månader och anställningen 
kommer att vara minst 12 månader från ansökningsdatum
•Anställningen måste ha varit hos samma arbetsgivare
•Arbetet måste ha varit av sådan omfattning att lönen är minst 13000 
kronor i månaden
•Den asylsökande kan försörja sig på arbetet
•Arbetsgivaren erbjuder anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal
•Arbetsgivaren ger facket tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren



Orter där vi är verksamma



Vilka söker asyl?



Vilka beviljas asyl?



Vilka söker asyl?
Medborgarskap hos asylsökande i Skellefteå
Totalt 62 olika Nationaliteter
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