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Beställning av bostäder till nyanlända kommuninvånare under 2020 

Bakgrund 
Från den 1 mars 2016 ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats 
uppehållstillstånd enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt 
förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Lagen omfattar 
nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande samt deras anhöriga. 
Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen.  
 
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning innehåller bestämmelser 
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun. Lagen 
säger inget om bostadens beskaffenhet, eller om det ska vara en tillfällig eller permanent 
boendelösning. Det betyder att det är upp till respektive kommun att avgöra vilka slags boende och 
vilken kontraktsform som ska gälla för den nyanlända som, efter anvisning från Migrationsverket, tas 
emot i kommunen.  
 
Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek per 2018-
12-31, arbetsmarknad årsstatistik 2018 samt 2016-2018, befolkningsprognos från Statistiska 
centralbyrån 2018, asylmottagande under perioden 2018-04-01 till 2019-03-31 samt självbosättning 
under perioden 2016-04-01 till 2019-03-31.  Fördelningsmodellen för 2020 tar ytterligare hänsyn till 
självbosättning samt att befolkningsvariabeln inte längre är en separat viktningsvariabel. 
 
Lomma kommuns anvisningstal för 2019, efter beslut från Länsstyrelsen, är 52 individer. Länsstyrelsens 
prognos om det totala antalet nyanlända som Lomma kommun kommer att ta emot under 2020 är 64 
individer, då inräknat de 52 på anvisning samt ensamkommande barn och självbosättning.  
 
Mottagningstakten bestäms av Migrationsverket, som anvisar en individ eller familj till kommunen, som 
därefter har 2 månader på sig att ta emot den anvisade. Efter dessa två månader skrivs individen eller 
familjen ut till kommunen. 2020 års mottagande påbörjas i mars och pågår till februari 2021. Det 
betyder i teorin 4,33 individer i månaden som kommunen ska erbjuda en bostad till. 
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Ärendet 
 
I dialog med Länsstyrelsen den 190829 och 191107 framkom det att Sverige under 2020 kommer att ta 
emot till största delen kvotflyktingar varför Lomma kommun kan förvänta sig att i huvudsak ta emot 
kvotflyktingfamiljer under nästa års mottagande. Utifrån erfarenhet av tidigare års mottagande och 
Länsstyrelsens indikation beställer socialnämnden 12 bostäder som är tillämpliga för en familj med 
minimum 2 barn. Socialnämnden behöver tillhandahållas bostäder i den takt som Migrationsverket 
anvisar, i annat fall riskerar kommunen att ådra sig kostnader för hyresbortfall, tillfälliga 
boendelösningar (hotell), skolskjuts för barnen om familjen placeras i annan kommun eller ort samt 
intäktsförluster på grund av att individerna inte kan folkbokföra sig i kommunen.  
 
Bostäder åt nyanlända ska företrädesvis vara belägna i tätorterna samt ha tillgång till allmänna 
kommunikationsmedel och allmänna serviceinrättningar. Socialförvaltningen önskar att de bostäder 
som anförskaffas av Tekniska nämnden har hyresnivåer som möjliggör självförsörjande för de nyanlända 
som anvisas dem, detta för att undvika långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.  
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