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Boende med anledning av Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning 

Underlag 
Statistikuppgifter från kommun- och landstingsdatabasen Kolada 

Statistikuppgifter från Migrationsverket 

Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 3.2 enligt regleringsbrevet för 2018 

Gällande lagar, förordningar och föreskrifter 

 

Avgränsningar 
Skrivelsen är avgränsad till att gälla nyanlända vuxna. 

 

Bakgrund 
Fram till att Bosättningslagen trädde i kraft reglerades storleken på kommunernas 

flyktingmottagande i avtal som kommunerna tecknade med Migrationsverket genom 

respektive länsstyrelse. Kommunerna fick själva besluta flyktingmottagandets  

omfattning vilket resulterade i en ojämn kommunfördelning. Regeringen som ville se ett 

ökat gemensamt ansvarstagande och en jämnare kommunfördelning  fattade i början av 

2016 beslut om Bosättningslagen. I juni samma år beslutade regeringen även att 

Migrationsverket skulle avsluta avtalen med kommunerna. Storleken på 

kommunmottagandet skulle framledes regleras genom det länstal som Länsstyrelsen 

beslutat om. 

 

Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen innebär att alla kommuner är 

skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. 

Regeringen har även beslutat flera förordningar som närmare reglerar hur den nya 

ordningen med anvisningar till kommuner är avsedd att fungera.  

Under 2016 beslutade regeringen även om ett nytt ersättningssystem med betydligt 

lägre ersättningsnivåer för flyktingmottagandet än tidigare.  

 

De nya regelverken har inneburit svårigheter och krav på anpassningar för kommunerna. 

En rikstäckande bostadsbrist uppger kommunerna utgöra det största hindret för att nå 

upp till Bosättningslagens lagkrav. Ungefär hälften av kommunerna når upp till kraven 

på mottagande, andra hälften gör det inte i varierande grad. Sala är en av få kommuner 

som tar ett större ansvar än vad Bosättningslagen kräver. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunens har skyldighet att ansvara för initialt mottagande, försörjning och 

bosättning för kommunanvisade nyanlända.  

Kommunen ingen skyldighet för självbosatta nyanlända, för dom gäller samma regelverk 

som för kommunens övriga invånare.  

 

 

 



[SKRIV HÄR]  

  Bilaga VON 2018/43/1 

 

I Sala kommun ansvarar Integrationsenheten för mottagandet av nyanlända. 

Bosättningslagens inträdande har inte haft någon påverkan på Integrationsenhetens 

biståndsbeslut. En granskning av kommunens flyktingmottagande avseende 

grupptillhörighet, antal och kostnad under perioden mars 2016 (Bosättningslagen) fram 

till  juni 2018 har genomförts. Granskningen visar att kommunen tagit ansvar för dubbelt 

så många nyanlända än den lagstadgade skyldigheten kräver.  

 

Sala kommuns flyktingmottagande för kommunanvisade nyanlända har sedan mars 

2016 haft högre kostnader än intäkter, en differens som ökat markant varje år. 

Rikstäckande statistik visar att kommunens kostnader ligger betydligt högre än den 

genomsnittliga kostnaden hos landets övriga kommuner. 

Kostnader för självinflyttade nyanlända redovisas inte i statistik, Sala kommun har 

därmed betydligt högre faktiska kostnader än vad statistiken visar.  

2017 uppskattas kommunens kostnader för gruppen vara 3,5 miljoner kronor. Utan 

anpassningar förväntas även årets kostnader bli höga.  

 

Bedömning 
Att vidta valbara åtgärder förenat med höga kostnader under rådande 

budgetunderskott anses inte tillrådligt. Att strikt följa det ansvar som åvilar kommunen 

bedöms som det mest lämpliga alternativet. 

 

Konsekvenser för medborgarna 
Föreslag till beslut fråntar ingen medborgare rätten till bistånd utan medför att bistånd 

prövas enligt gällande lagstiftning. En ökad rättssäkerhet bedöms endast medföra 

positiva konsekvenser. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut bedöms endast ha positiva effekter för ekonomin. 

 

Förslag till beslut  
Vård och omsorgsnämnden beslutar att inte vidta andra åtgärder än de som åvilar 

nämnden enligt gällande lagstiftning. 
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