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Satsning på stärkt mottagande av kvotflyktingar
Under hösten 2013 startade Migrationsverket och fem 
länsstyrelser projektet SMAK. Projektet syftar till att stärka 
kommunernas möjligheter att ta emot kvotflyktingar. Detta 
gäller framför allt de personer som har särskilda behov, till 
exempel de som behöver ett anpassat boende. 

Chans till ett nytt liv 
Varje år tar Sverige emot 1 900 av de kvotflyktingar som 
FN:s flyktingorgan har bedömt är i störst behov av vidare-
bosättning till ett annat land. De kvotflyktingar som Sverige 
tar emot får på så sätt en möjlighet att skapa ett nytt liv i 
någon av landets kommuner.

Gemensam strategi för mottagande
För att flyktingarna ska få möjlighet att börja sina nya liv, 
behöver Sverige stärka sitt mottagande av kvotflyktingar. 
Projektet ska därför ta fram en strategi för hur Migrations-
verket, länsstyrelserna och landets kommuner tillsammans 
kan arbeta för att kvotflyktingarna ska tas emot i en kom-
mun så snart som möjligt. Men också hur myndigheterna 
gemensamt ska kunna skapa goda förutsättningar för 
kommunerna att ge flyktingarna ett bra mottagande när 
de kommer till Sverige.

Migrationsverket och länsstyrelserna i Gävleborg, 
Kronoberg, Norrbotten, Stockholm och Värmland 
genomför ett projekt för att stärka mottagandet av 
kvotflyktingar i kommunerna. 



Dialog och samverkan lokalt och regionalt är grunden 
för en hållbar utveckling. Vill du vara med och bidra 
med synpunkter, tips och idéer? Eller vill du veta mer 
om projektet och vad vi kan hjälpa till med? 

Hör av dig till oss. Tillsammans kan vi göra 
skillnad! 

Vi behöver dig!

Projektet Stärkt mottagande av kvotflyktingar (SMAK) 
som startade under hösten 2013 är medfinansierat av 
Europeiska flyktingfonden och pågår till och med juni 
2015.

Kunskapshöjande insatser
Det finns redan idag ett stort intresse från kommunernas 
sida att få veta mer om kvotflyktingar. Kunskapshöjande 
insatser om vidarebosättning och mottagande av kvotflyk-
tingar kommer därför vara en viktig del av SMAK-projektets 
arbete.  



Kontaktuppgifter för 
projekt SMAK

Samordning
Lars Blomqvist, Gävleborg
010-225 12 71 

Region nord
Liv Bystedt, Norrbotten
010-225 55 29 

Region väst
Marcus Wihk, Värmland
010-224 73 46

Region öst
Cecilia Gustafsson, Stockholm 
010-223 13 40

Region syd
Lennart Olofsson, Kronoberg
010-223 74 18

Kontaktpersoner på länsstyrelsen

Region nord
Gävleborgs län
Jämtlands län
Norrbottens län
Västerbottens län
Västernorrlands län

Region väst
Dalarnas län
Värmlands län
Västra Götalands län
Örebro län

Region öst
Gotlands län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Västmanlands län
Östergötlands län

Region syd
Blekinge län
Hallands län
Jönköpings län
Kalmars län
Kronobergs län
Skåne län

Projektledare
Evie Wimmer
010-485 42 81

Vidarebosättning
Suad Ali
010-485 60 88

Bosättning
Åsa Vahlström
010-485 06 31

Kontaktpersoner på Migrationsverket


