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Begreppsförklaring flyktingmottagande
Här följer en förklaring av vanliga begrepp som används i kommunikationen kring flyktingmottagandet. Begreppsförklaringarna är främst hämtade från Migrationsverket men även från
andra myndigheter, verk och lagtexter. Efter varje begrepp hittar du en hänvisning till källan.

______________________________________________________________
Ankomstboenden
Det första boende den asylsökande kommer till är ett ankomstboende. Där ska de stanna en kort
tid, vanligen en till sju dagar tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket.
Migrationsverket driver ankomstboendet
Det är ett ordinarie ankomstboende som ligger i närheten av en ansökningsenhet.
Privat leverantör driver ankomstboendet
När Migrationsverkets ankomstboenden inte räcker till kan privata aktörer upphandlas för att
driva ankomstboenden. Avtal på några veckor upp till sex månader tecknas med privata
leverantörer som även ansvarar för mat och annat praktiskt på boendet. Det kan vara
exempelvis tidigare hotell eller vandrarhem.
Kommunen driver ankomstboendet – evakueringsplatser
Om Migrationsverkets och leverantörernas boendeplatser inte räcker till får asylsökande flytta
till evakueringsplatser som kommuner ansvarar för. Det kan vara gymnastikhallar, skolor eller
anläggningar som tillfälligt möbleras om till sovsalar.
Länsstyrelser och kommuner har inventerat var lokaler finns och erbjudit Migrationsverket att
använda dem vid behov. Varje kommun har själv ansvar för att ställa i ordning och ta emot
asylsökande på evakueringsplatserna. Migrationsverket fördelar asylsökande till platserna så
att alla får tak över huvudet.
Tillfälliga tältboenden i samarbete med MSB
I en extraordinär situation då alla Migrationsverkets boendeplatser är slut kan asylsökande få
bo i tillfälliga tältboenden. Det är på uppdrag från regeringen som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Migrationsverket uppför tillfälliga
tältboenden (för boende tre till sju dagar). Det är en del av samhällets gemensamma åtgärder
för att ta emot dem som söker asyl i Sverige.
Annan myndighet driver ankomstboendet − beredskapsplatser
Det är ett ankomstboende att ha i beredskap om platserna tar slut på övriga
ankomstboenden. Om behovet finns ställer myndigheten i ordning beredskapsplatserna som
exempelvis kan vara i Kriminalvårdens eller Försvarsmaktens anläggningar. Dessa kan
användas upp till en månad.
Ankomstboende benämns ibland som: korttidsboende, transitboende, fördelningsboende.
(Migrationsverket)
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Anläggningsboende, ABO
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i
ett hyreshus.
Asyl
Ett uppehållstillstånd som en utländsk medborgare har fått eftersom han eller hon är flykting
enligt utlänningslagen.
(Migrationsverket)
Asylboenden
När asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på
asylutredning och beslut om uppehållstillstånd.
Boendet kan vara en lägenhet som delas med andra asylsökande; det kan också vara ett
kollektivt boende med självhushåll, exempelvis före detta student- eller äldreboende.
Migrationsverket hyr dessa lägenheter eller fastigheter.
Vanligast idag är boende på en anläggning som drivs av leverantören, exempelvis ett tidigare
hotell, vandrarhem eller en stugby, där kost, logi och annat praktiskt sköts av leverantören.
Det sker genom ramavtal eller direktupphandlingar.
Den asylsökande är hänvisad till det asylboende där det för tillfället finns plats. Det kan vara i
en annan kommun än där den asylsökande registrerats eller där ankomstboendet ligger.
Asylboende benämns ibland som: långtidsboende, anläggningsboende, tillfälligt asylboende.
(Migrationsverket)
Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått
sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.
(Migrationsverket)
Barn utan vårdnadshavare, BUV
Se Ensamkommande barn och ungdomar.
Eget boende, EBO
Med eget boende avses ett boende som den asylsökande ordnar på egen hand, exempelvis
hos släktingar eller vänner.
(Migrationsverket)
Ensamkommande barn och ungdomar
Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller
annan vårdnadshavare.
(Migrationsverket)
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Familjehem
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för
stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte
bedrivs yrkesmässigt. Med yrkesmässigt bedriven verksamhet avses att den bedrivs
kontinuerligt i förvärvssyfte.
(3 kap. 2 § Socialtjänstförordningen)
Flykting
Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, vilka
bestäms i Genève-konventionen. Enligt konventionen är flyktingar personer som har
välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller
politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen
kan komma från hemlandets myndigheter, men det kan också vara så att myndigheterna inte
kan ge trygghet mot förföljelse från enskilda personer.
(Migrationsverket)
Flyktingstatusförklaring
Från och med den 1 januari 2010 får en person som bedömts vara flykting en
flyktingstatusförklaring. Det är en internationell statusförklaring som grundar sig på reglerna i
FN:s flyktingkonvention och EU:s skyddsgrundsdirektiv. (Motsvarande begrepp innan 1
januari 2010 var flyktingförklaring).
(Migrationsverket)
Hemkommun
Hemkommun är den kommun där barnet är folkbokfört. Om barnet är bosatt i landet utan att
vara folkbokfört här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande
vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller
hon för tillfället uppehåller sig i.
(29 kap. 6 § Skollagen)
Hem för vård eller boende, HVB
Med hem för vård eller boende avses, ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för
vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en
förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten
bedrivs yrkesmässigt.
(3 kap. 1 § Socialtjänstförordningen)
Kommunplacering
Asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige ska erbjudas boende i en kommun,
kommunplacering. Det är kommunen som ska erbjuda boendet via Arbetsförmedlingens
bosättningsenhet.
(Migrationsverket)
Kvotflykting
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot
som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.
(Migrationsverket)
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Nyanländ elev
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i
landet och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hen
fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.
(Skolverket)
Nyanländ person
En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel
kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande
omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är
nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill
säga två till tre år.
(Migrationsverket)
Permanent uppehållstillstånd, PUT
En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo
och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i
Sverige.
(Migrationsverket)
SFI
Utbildning i svenska för invandrare är en språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer
med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Rätt att delta
i utbildning i svenska för invandrare har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i
svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i
landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år.
(Skolverket)
Språkintroduktion
Språkintroduktion är ett av gymnasieskolans fem Introduktionsprogram. Språkintroduktion är
till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket
för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan
utbildning. Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år
han/hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat
uppehållstillstånd (TUT) gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.
(Skolverket)
Tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT
Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid.
(Migrationsverket)
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