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Nyckeltalsrapport 
Nyanländas bosättning 2016 
Susanne Hedlund, flyktingsamordnare, Botkyrka kommun 

Carin Larsson, strateg, Etablering Södertörn 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi som har gjort den här rapporten tillsammans med en arbetsgrupp från de medverkande kommunerna.
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Innehåll 

• Uppföljning av anvisade nyanlända 2016 enligt 
den nya bosättningslagen 

• Typ av boende per hushållstyp 
• Beskrivning av bosättningsarbetet och 
organisation. 
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Medverkande kommuner 

• Botkyrka 
• Haninge 
• Huddinge 
• Nynäshamn 
• Salem 
• Tyresö 
• Värmdö 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetsgruppen bestod av samordnare och enhetschefer med bosättningen som sitt ansvar
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Nationell rapport 2014 
 
av Gunnar Hedberg och Lars Stjernkvist 
 
 
 
”Det är vår övergripande slutsats att 
det krävs ett jämnare mottagande 
mellan kommuner för att klara av de 
utmaningar vi står inför.” 

Presentatör
Presentationsanteckningar
I rapporten: en lagstadgad skyldighet för kommuner att ha beredskap för flyktingmottagande skulle markera alla kommuners ansvar att etablera ansvar och organisation föratt hantera detta åtagande. Vi anser att de positiva effekter man kan förvänta sigav en lagstiftning om kommunal beredskap för flyktingmottagande väl16 motiverar den inverkan en sådan lagstiftning skulle få på det kommunalasjälvstyret.
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Nya bosättningslagen 
 

• 1 mars 2016 
• Lag (2016:38) om 

mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för 
bosättning 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Till bosättningslagen kommer fördelningssiffror per län till genom förordning. 
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Bosättningens utmaningar 

• Redan stor bostadsbrist 
• Korta tidsperspektiv - bostadsplanering är 
långa processer 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Många kommuner har satsat på modulbostäder som betraktas som en relativt snabb lösning. Det har likafullt i vissa kommuner varit en utmaning att hitta lämpliga placeringar av modulbostäder och överklaganden av beslut har försenat processerna avsevärt. Plan- och bygglagen är inte anpassad till de korta ledtider som snabba modullösningar kräver. Dessutom har elleverantörer tagit lång tid på sig att dra fram elledningar där det inte finns. I vissa kommuner har dessutom vissa praktiska frågor inte haft någon organisatorisk hemvist- till exempel vilken förvaltning som ordnar att posten fungerar eller hur bedömningar av brandskydd ska göras. 
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Bosättning av barnfamiljer beräknat på antal 
hushåll 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett bra exempel på kreativitet och lösningarBotkyrka har endast använt hyreslägenheter för sina barnfamiljerHaninge har använt olika lösningar- t ex hyreslägenheter genom privata hyresvärdar, men även direkta inhyrningar från privatperson
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Bosättning av enpersonshushåll 
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Extramedel och byggbonus 
Beviljade extramedel 2015/2016 Byggbonus 

Kommun Mnkr Mnkr 
Botkyrka 64,9 0 

Haninge 39,4 29,3 

Huddinge 37,2 40,8 

Nynäshamn 8,2 4,6 

Salem 3,8 0 

Tyresö 8,1 5,5 

Värmdö 3,9 7,9 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Statligt stöd i form av byggbonus införts med stöd av den förordning som trädde i kraft den 15 juni 2016. ”Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande” https://www.riksdagen.se. En del av potten avser byggande för gruppen nyanlända.
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Framgångsfaktorer 
• Pågående samverkan med hyresvärdar, kommunala 

bostadsbolag och ägardirektiv men även privata 
hyresvärdar 

• Snabbfotade organisationer för att nå förvaltnings-
övergripande strukturer 
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Så här gör Botkyrka 

• Ledning och politik 
• Kortsiktig och långsiktig planering 
• Förvaltningsöverskridande arbetsgrupper och 
samverkansstyrgrupp 

• Strategi beslutad av kommunstyrelsen 
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Strategi för bosättning av 
nyanlända på anvisning 
 
• Kommunkontrakt som leder till 
förstahandskontrakt 

• Tillfälliga kontrakt och moduler 
• Barnperspektivet ska råda 
• 5-års principen 
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Planering och uppförande av 
moduler 
 

• Tre ben: 
Socialförvaltningen är kund, beställare samt sammanställer 

behov  
Botkyrkabyggen upphandlar, bygger och förvaltar (nya 

ägardirektiv kommunfullmäktige maj 2017) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar emot och handlägger 

platsbeställning 
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Principer och hyressättning 
• Principer för uppförande av moduler: 
volymen på modulbostäder utgår från hur många som kommer 

på anvisning 
undvika de områden där många egenbosatta redan bor 
byggs ut successivt i etapper om mindre enheter på flera 

platser istället för större enheter på ett fåtal platser 
boendeform bör inte styra kontraktsform istället bör typ av 

hushåll styra kontraktsformen 
 
• Hyressättning – 5700 kr 
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