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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. 

Utfärdad den 22 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:137) om mot-

tagande av asylsökande m.fl. 

dels att 1, 2, 3 och 22 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 b och 23 a §§, och närmast 

före 23 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

1 §2    I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till 

utlänningar som 

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap.

1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen 

(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande), 

2. har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 

21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i 

landet, eller 

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl med-

getts rätt att vistas här medan ansökan prövas. 

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till 

bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader. 

2 §3    Migrationsverket ska ha huvudansvaret för mottagandet av utlän-

ningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva 

förläggningar. Migrationsverket får uppdra åt andra att driva förläggningar. 

En kommun får anordna boenden för ensamkommande barn som omfattas 

av 1 § första stycket 1 och 2. Det som sägs om förläggningar i 14 och 15 §§ 

ska gälla även sådana boenden. 

En kommun får också anordna boenden för övriga utlänningar som avses 

i 1 § första stycket 2. Det som sägs om förläggningar i denna lag ska gälla 

även sådana boenden. 

1 Prop. 2021/22:250, bet. 2021/22:SfU31, rskr. 2021/22:435. 
2 Senaste lydelse 2021:769. 
3 Senaste lydelse 2006:177. 

SFS 2022:1006 
Publicerad 

den 28 juni 2022 



2 

SFS 2022:1006 3 §4    Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migrations-

verket erbjudas plats på en förläggning. För utlänningar som avses i 1 § 

första stycket 2 får Migrationsverket även anvisa en kommun som ska ordna 

boendet. 

Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 § första 

stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en 

kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket anvisat en kommun 

ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i 

2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn får 

placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om 

1. kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen,

2. placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn 

med motsvarande vårdbehov, eller 

3. det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl.

3 b §    Vid fördelningen av anvisningar enligt 3 § första stycket mellan 

kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, 

befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkom-

mande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. 

22 §5    Migrationsverkets eller socialnämndens beslut enligt denna lag får 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Migrationsverkets beslut om 

anvisning av ensamkommande barn eller anvisning av en kommun för 

boende för utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 får dock inte över-

klagas. 

Migrationsverkets beslut får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars 

domkrets utlänningen vistades när beslutet fattades. 

Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Bemyndigande 

23 a §    Regeringen får i fråga om utlänningar som avses i 1 § första 

stycket 2 som inte är ensamkommande barn meddela föreskrifter om 

1. det antal utlänningar för vilka det under en viss period finns ett behov

av att anvisa en kommun för boende, 

2. prioriteringen vid anvisningar,

3. fördelningen av anvisningar mellan kommuner,

4. vilka kriterier, utöver de som anges i 3 b §, som får beaktas vid fördel-

ningen av anvisningar, och 

5. inom vilken tid en kommun ska ordna boende.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

ANDERS YGEMAN 

Christiana Lyrestam 

(Justitiedepartementet) 

4 Senaste lydelse 2018:346. 
5 Senaste lydelse 2013:755. 
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