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Hej!
Sveriges kontaktpunkt för Europeiska Migrationsnätverket startar detta
nyhetsbrev för att bättre informera om EMN-aktiviteter på nationell nivå i
Sverige och inom det europeiska samarbetet. I detta första utskick
informerar vi om nyligen genomförda studier och rapporter, löpande EMNstudier, nationella och internationella möten och konferenser samt nyheter
om migration och asyl i Sverige och EU.
Nyhetsbrevet skickas till organisationer och individer som tidigare varit i
kontakt med oss, exempelvis i samband med en nationell EMN-konferens.
Vi hoppas att ni i detta nyhetsbrev hittar information som är nyttig och
användbar för er. Nyhetsbrevet får gärna spridas vidare, och vi tar gärna
emot nya prenumeranter. Återkom gärna med feedback – vi vill gärna
fånga upp ytterligare informationsbehov!
Om ni däremot inte vill få detta nyhetsbrev ber vi er att kontakta oss på
emn@migrationsverket.se. Vi planerar att producera nya utskick av detta
nyhetsbrev tre till fyra gånger per år.
Välkommen!
Marie Bengtsson (nationell koordinator)
Bernd Parusel (expert)

Nyheter från EMN Sverige
Nationella studier och rapporter
Ny fokusstudie om tredjelandsmedborgare som flyttar inom EU
Den svenska EMN-kontaktpunkten har publicerat en nationell studie om
tredjelandsmedborgare som flyttar inom EU. Rapporten är det svenska bidraget
till en jämförande studie på temat "Intra-EU Mobility of Third-Country Nationals".
Syftet med studien är att kartlägga vilka nationella regler som gäller i
medlemsstaterna för tredjelandsmedborgare som vill flytta inom EU, och hur
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dessa regler skiljer sig åt från de förutsättningar för tredjelandsmedborgare som
kommer till EU direkt från ett tredjeland och för EU-medborgare som flyttar
mellan medlemsstaterna. Studien undersöker också i vilken omfattning sådan
gränsöverskridande rörlighet inom EU sker.
Enligt den svenska delrapporten finns det i Sverige generellt inga eller bara
marginella skillnader mellan rörlighetsreglerna för tredjelandsmedborgare som
flyttar hit från ett annat EU-land och de som kommer hit från ett tredjeland. Alla
tredjelandsmedborgare behöver uppehållstillstånd om de vill vistas i Sverige
längre tid än tre månader, och var personen har bott innan spelar oftast ingen
roll. Undantag från denna princip finns bara för tredjelandsmedborgare som har
status som "varaktigt bosatta" i ett annat EU-land.
Studien undersöker också i vilken omfattning tredjelandsmedborgare faktiskt
flyttar från andra EU-stater till Sverige. Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB)
analyseras i rapporten och visar att totalt 2 156 tredjelandsmedborgare flyttade
till Sverige från annat EU-land under 2011. Antalet har ökat de senaste åren, 2007
var det bara 1 656 personer. Jämfört med det totala antalet tredjelandsmedborgare som kom till Sverige under 2011, är andelen som flyttat hit från
annat EU-land dock liten, 4,5 procent.
Rapporten finns att ladda ner här.

Nationella evenemang
EMN-konferens "Reception systems for asylum seekers — a comparative
perspective", Stockholm, 7 maj 2013
Under 2013 genomför EMN en studie om mottagning av asylsökande. I samband
med arbetet med studien anordnar Sveriges nationella kontaktpunkt en
internationell konferens om mottagningsfrågor den 7 maj 2013 i Stockholm. Syftet
är att identifiera och diskutera mottagningssystemets nuvarande styrkor och
svagheter samt möjliga förbättringar ur olika perspektiv, och att jämföra
situationen i Sverige med mottagningssystem i några andra EU-medlemsstater
som också har tagit emot många asylsökande (Belgien, Frankrike, Storbritannien).
Programmet för konferensen hittar du här.

Internationella möten
Det gemensamma europeiska asylsystemet diskuterades i Nederländerna
Den 24 april 2013 deltog Sveriges EMN-kontaktpunkt i en konferens om det
gemensamma europeiska asylsystemet som den nederländska kontaktpunkten
arrangerade i Haag. Företrädare för Nederländerna, Italien, Polen och Sverige
diskuterade hur EU-lagstiftning inom asylområdet har påverkat nationell praxis
och vilka utmaningar medlemsstaterna och EU står inför. Från Sverige deltog
utöver Migrationsverket också Justitiedepartementet i denna konferens.
Migration av internationella studenter på agendan i Österrike
Den 17 december 2012 anordnade den österrikiska EMN-kontaktpunkten en
internationell konferens på temat ”Immigration of International Students from
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Third Countries to the EU and Austria”. Deltagare från flera EU-medlemsstater,
däribland Sverige, presenterade de respektive nationella regler kring inresa och
vistelse av internationella studenter. I en paneldebatt undersöktes Österrikes
attraktionskraft för internationellt rörliga studenter. En sammanfattning och
slutsatser från konferensen finns att läsa här.

Nyheter från EMN Europa
Syntesrapporter
Syntesrapport om internationella studenter
Den 25 mars 2013 publicerade EU-kommissionen syntesrapporten för EMNstudien om tredjelandsstudenter, ”Immigration of International Students to the
EU”. Samtidigt presenterade kommissionen ett förslag på reviderat EU-direktiv
om inresa och vistelse för studerande och forskare som är
tredjelandsmedborgare. Enligt kommissionen har EMN-rapporten varit ett viktigt
faktaunderlag för framtagandet av förslaget. Syntesrapporten, ett
pressmeddelande samt utkastet till nytt direktiv finns att ladda ner här.

Löpande studier
Fokusstudie om högutbildade arbetskraftsinvandrare
Sveriges EMN-kontaktpunkt har nu påbörjat det svenska bidraget till EMNfokusstudien ”Attracting highly qualified and qualified third-country nationals”.
Denna studie är den första som genomförs under 2013. Rapporten ska undersöka
på vilket sätt EU-medlemsstaterna försöker attrahera högutbildade arbetskraftsinvandrare.
Fokusstudie om mottagning av asylsökande
Även den andra EMN-fokusstudien 2013, ”The Organisation of Reception Facilities
for Asylum Seekers in different Member States”, har påbörjats. Studien ska
beskriva hur EU-staterna hanterar mottagningen av asylsökande, vilka former av
boende som finns, på vilket sätt de asylsökandes grundläggande behov tillgodoses
och framför allt hur systemet reagerar på ett ökande eller starkt varierande antal
nya asylsökande.

Årlig EMN-konferens
En gång per år arrangerar EMN-kontaktpunkten i det land som innehar
ordförandeskapet i Europeiska rådet en stor EMN-konferens. I år kommer EMNkonferensen att hållas den 5 och 6 november i Vilnius, Litauen. Temat för
konferensen blir ”The Agenda for Growth in the EU: Why Migration Matters”.
Enligt preliminära planer ska framförallt frågor rörande styrning av
arbetskraftsinvandring diskuteras ur olika synvinklar.
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Nyheter om migration och asyl i Sverige
Drygt 111 000 personer fick uppehållstillstånd 2012
Vid slutet av år 2012 hade drygt 111 000 personer fått arbets- och
uppehållstillstånd i Sverige. Det är den högsta årssiffran hittills och motsvarar en
ökning med 19 procent jämfört med 2011. Sett till antalet personer som fick
uppehållstillstånd ökade gruppen skyddsbehövande mest under 2012 jämfört
med 2011. Drygt 17 400 personer fick skydd, vilket är en ökning med 37 procent.
Också andra former av invandring ökade, däribland migration av familjeskäl,
arbetskraftinvandring och medborgare i EU- och EES-länder. En sammanfattning
av trenderna hittar du här.
Mer detaljerad information om utvecklingar under 2012 finns här på
Migrationsverkets webbplats. En analys av utvecklingen finns i EMN:s årliga
policyrapport. Rapporten för 2012 publiceras inom några veckor på EMN Sveriges
webbplats.
Migrationsverkets prognos
Migrationsverket räknar med att omkring 54 000 personer kommer att söka asyl i
Sverige under 2013. Det framgår av den prognos som lämnades till regeringen den
25 april 2013.

Nyheter om migration och asyl i EU
Förslag på nytt EU-direktiv om tredjelandsstudenter
Den 25 mars 2013 presenterade EU-kommissionen ett förslag på reviderat EUdirektiv om inresa och vistelse av studerande och forskare som är tredjelandsmedborgare. Förslaget finns att ladda ner här.

Konferenser, ”calls for papers”
Metropolis Conference, Tampere (Finland), 9-13 september 2013
Den internationella Metropolis-konferensen är ett forum för diskussion och
utveckling av forskning, policy och praxis inom områdena migration och
integration. I år kommer konferensen att äga rum den 9-13 september i Tampere,
Finland. EMN har ofta varit delaktig i Metropolis, som anses vara en viktig
mötesplats för både forskare och politiska beslutsfattare. Den svenska EMNkontaktpunkten har ansökt om att få hålla en workshop om migration av
internationella studenter i samarbete med kontaktpunkterna i Österrike,
Tyskland, Finland, Italien, Lettland samt EU-kommissionen. Mer information om
Metropolis finns här.
Konferens “Identification of trafficking victims and subsequent investigative
measures”
Den 6 juni 2013 organiserar EMN-kontaktpunkten i Storbritannien en konferens
på temat människohandel. Mer information finns här.

4

Nyhetsbrev EMN Sverige
2013:1
_________________________________________________________

Konferens “Freedom of movement as a human right?”
Den 3-5 juni 2013 organiserar EMN-kontaktpunkten i Luxemburg en konferens på
temat fri rörlighet. Mer information finns här.

Ad hoc-frågor
Alla stater som deltar i EMN samt EU-kommissionen har möjlighet att ställa frågor
rörande migration och asyl till varandra och får ett snabbt svar. De så kallade
ad hoc-frågorna används mycket och kan bidra till medlemsstaterna kan lära sig
av varandra. Sveriges EMN-kontaktpunkt ställde nyligen en ad hoc-fråga till de
övriga medlemsstaterna om kommunbosättning av flyktingar. Olika delfrågor
handlade exempelvis om hur bosättningen går till, om kommunerna får ersättning
och stöd för att ta hand om flyktingarna och om det finns ett tillräckligt stort antal
lämpliga boenden. Bakgrunden till frågan är att det råder brist på lämpliga
lägenheter i många delar av Sverige, framför allt i storstäderna. En sammanställning av medlemsstaternas svar kommer att publiceras inom kort.

Om EMN
Europeiska migrationsnätverket (EMN) är ett nätverk som finansieras av
Europeiska kommissionen och har i uppdrag att förse Europeiska unionens
institutioner, samt myndigheter och regeringar i EU:s medlemsstater, med aktuell,
objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor i syfte
att stödja policyutvecklingen på området. Informationen som EMN tillhandahåller
riktar sig också till allmänheten. Under 2008 inrättades EMN som en permanent
expertgrupp. EMN består av nationella kontaktpunkter i EU:s medlemsländer samt
Norge. Migrationsverket är den svenska kontaktpunkten.
Kontakt: Marie Bengtsson • Bernd Parusel
Migrationsverket • 601 70 Norrköping
e-post emn@migrationsverket.se • www.emnsweden.se
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