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 Socialförvaltningen 
 

KSAU  

 

 

 PM ang förslag till revidering av länstalen för 2017 avseende 
mottagande av flyktingar för bosättning 

Den 20 december beslutade Regeringen att ge Migrationsverket i uppdrag att ta 
fram ett förslag till revidering av länstalen för 2017. Bakgrunden är att antalet 
nyanlända som ska omfattas av anvisningar under 2017 bedöms minska enligt 
Migrationsverkets senaste prognos. Utgångspunkten vid den nya fördelningen är 
dock att kommuner som har planerat för ett högre mottagande och vill behålla 
sitt beslutade kommuntal ska kunna göra detta. 
Vid revideringen av fördelningen ska också mottagandet av nyanlända som bosatt 
sig på egen hand få större genomslag. 
  
Länsstyrelsen i Stockholm har med anledning av detta fått i uppdrag att formellt 
tillfråga länets kommuner om de önskar behålla sina beslutade kommuntal för 
2017. Länsstyrelsen behöver svar senast den 12 januari kl. 14.00 om kommunen 
önskar behålla sitt beslutade kommuntal för 2017. 
 
Kommuntalet för 2017 är 63 personer.  

 

Årsplanering 2017 

Jan    0 

Febr  0 

Mars 7 Löst med befintliga lägenheter, en trea och en fyra, om två familjer anvisas

April 6 

Maj  7 

Juni  6 

Juli    6 

Augusti 6 

September 7 

Oktober 6 

November 6 

December  6 
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Planering och tillgång bostäder  2017 

Anskaffning av bostäder  

Inköp av bostadsrätter fortsätter.  
Ett arbete pågår för att anskaffa temporära boendepaviljonger som ska stå på 
plats sommaren 2017. Under våren söktes tidsbegränsade bygglov på fyra platser 
varav tre beviljades av Bygg och miljönämnden, Söderby 5:29, Salem 5:27 och 
Rönninge 1:112. Alla tre bygglov är överklagade och bedömningen är att dessa 
beslut inte kommer att kunna vinna laga kraft i tid för att paviljongerna ska kunna 
uppföras sommaren 2017.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november att kommunen ska söka bygglov 
för paviljonger på ytterligare fem platser, Uttringe 1:12 
Bintebovägen/Garnuddsvägen, Salem 5:3 Södra Vitsippan, Uttringe 1:703 
Sandbäcksvägen mittemot nr. 52, Skyttorp 1 Skyttorpsskolan, Förrådet 1 Förrådsvägen 
vid kommunens driftenhet. Bygg- och miljönämnden har beslutat om tidsbegränsat 
bygglov på dessa platser vid sitt sammanträde den 20 december. Tekniska 
utskottet beslutar vilka platser som ska bebyggas, preliminärt vid ett extra 
sammanträde i början av februari. Detta efter att överklagandetiden efter 
bygglovsbesluten löpt ut. Beställning av paviljonger beräknas kunna ske därefter 
med inflyttning i augusti, om det finns lagakraftvunna bygglovbeslut på någon av 
tomterna. I bästa fall kan någon paviljong vara uppförd före sommaren. 
 
Den stora svårigheten är alltså att åstadkomma placeringar som accepteras av 
kringboende. Endast en placering saknar rågrannar, förutom kommunen, och 
därför är det troligt att även flertalet av dessa placeringar kommer att överklagas, 
vilket tidsmässigt omöjliggör att klara boende enligt den tidplan som skisseras 
ovan.  Om inga lagakraftvunna beslut om tidsbegränsade bygglov kan 
åstadkommas återstår att fortsätta införskaffa bostadsrätter. Inte heller det är 
problemfritt eftersom flera bostadsrättsföreningar vill begränsa kommunens 
ägande i deras föreningar för att motverka eventuella sociala problem. 
 

Utifrån osäkerheten vad gäller boendepaviljonger, och tillgången i stort till 

bostäder, bedöms att det är mycket svårt att klara nuvarande kommuntal. En 

revidering/minskning av kommuntalet skulle öka möjligheterna att klara 

uppdraget. 

 

Christina Häckner                                                  Sune Eriksson 

Socialchef                                                               T.f. miljö- och samhällsbyggnadschef 
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