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Senaste statistiken från Migrationsverket

Under vecka 37 ( förra veckan)  sökte totalt 615 personer asyl i Sverige, 

en ökning med 5 personer jämfört med veckan innan. 

32 av de asylsökande under vecka 37 var ensamkommande barn, vilket är 

2 fler än veckan innan. 

Migrationsverkets prognos i juli anger ett planeringsscenario för år 2017 på 

totalt 28 000 asylsökande. 

När det gäller asylsökande i Norrbotten kommer det under september att 

slås fast om boendekapacitet för Region Nord för år 2018.





Lägesbild asylsökande i 

Norrbotten september 2017



Det finns idag 5579 boendeplatser i länet varav 586 tillfälliga. 

Dessa är fördelade på Boden, Haparanda och Porjus som förmodligen 

försvinner under första halvåret 2018. 

Det finns även 302 platser som är organiserade i korridorsboenden, där 

Piteå med sina 870 platser inte är medräknat. 

Dessa platser finns fördelade på Vittangi, Svappavaara, Harads, Boden 

och Kalix. 

Om behovet av asylboenden minskas ytterligare så kommer även dessa 

sannolikt att avvecklas. Det finns idag 3009 lägenhetsplatser i Migrations-

verkets regi i länet. 

Utöver boendeplatser så har Migrationsverket också 331 personer som 

bor i eget boende 

samt 457 övriga boendeformer (främst ensamkommande). 



Personer boende I migrationsverkets mottagningssystem kön 

2017-05-01 

ARJEPLOG 3 21 24

ARVIDSJAUR 43 75 118

BODEN 455 904 1 359

GÄLLIVARE 107 234 341

HAPARANDA 14 65 79

JOKKMOKK 58 157 215

KALIX 106 183 289

KIRUNA 286 484 770

LULEÅ 86 253 339

PAJALA 105 186 291

PITEÅ 342 662 1 004

ÄLVSBYN 124 190 314

ÖVERKALIX 8 48 56

ÖVERTORNEÅ 11 50 61

NORRBOTTENS LÄN Delsumma 1 748 3 512 5 260

NORRBOTTENS LÄN

Kvinnor Män Totalt



Ensamkommande i Norrbotten

• Med ensamkommande barn avses person under 18 år som kommit hit och 

sökt asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare.

• Ett barn som kommer hit och inte kan ordna sitt boende själv hos en släkting 

eller motsvarande placeras först i en ankomstkommun, sedan - så snart som 

möjligt - i en anvisningskommun.



Ensamkommande barn boende i Migrations-

verkets mottagningssystem

Kommun

ARJEPLOG 23

ARVIDSJAUR 24

BODEN 66

GÄLLIVARE 16

HAPARANDA 19

JOKKMOKK 22

KALIX 24

KIRUNA 29

Kommun

LULEÅ 73

PAJALA 20

PITEÅ 48

ÄLVSBYN 25

ÖVERKALIX 15

ÖVERTORNEÅ 25

Totalt Summa: 429



Omfördelning asylsökande från Grekland och Italien 

sommaren 2017



• Migrationsverket Region Nord är en av tre regioner har tagit emot asylsökande från 

Grekland och Italien för att de ska utredas i Sverige. 

• Ca 250 till 300 personer per vecka som har fördelats på tre regioner Norr, Väst och Syd. 

Totalt för region Nord handlar det om ca 1200 personer under sommar och höst 2017 , 

fram till november. En del av dem kan komma att stanna i Norrbottens län.

• Varje region kommer att ta en flight per vecka vilket har inneburit  att det har landat ca250 

asylsökande personer på Kallax var tredje vecka med start den 12 juni 2017 

• Dessa personer har haft ett sk snabbspår gällande asylutredningen

• De kommer ursprungligen från Syrien och Eritrea och är utgallrade i Italien och Grekland 

för att få snabba beslut om uppehållstillstånd.

• Region Norrbottens Kompetenscentrum för asyl och flyktingfrågor Björknäs utsett som 

mottagare av journaler och eventuella patienter som behöver vård.



Tack för att du lyssnade


