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Rådgivande riktlinjer för Alingsås kommuns bosättning av
nyanlända flyktingar enligt Lag (2016:38) om mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Ärendebeskrivning
År 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i
kraft (nedan kallad bosättningslagen). Som en följd av denna lag fick Alingsås kommun ett
förhöjt mottagande av nyanlända flyktingar där man enligt den nya lagen ansvarar för
hushållens boende i högre utsträckning. Kommunerna får varje år ett fördelningstal från
länsstyrelsen över antalet individer som varje kommun ska bosätta enligt bosättningslagen.
Fördelningstalet varierar över åren beroende på hur många individer som mottagits i Sverige
totalt för bosättning.
Kultur- och utbildningsnämnden (tidigare utbildningsnämnden) har från att bosättningslagen
trädde i kraft 2016 till och med 2019 ordnat med boende för 367 individer. Detta inkluderar
hela fördelningstalet för 2019.
Kultur- och utbildningsförvaltningen erhåller 18 ”förturslägenheter” av Alingsåshem varje år.
På grund av ett förhöjt mottagande har också nämnden behövt hyra större tillfälliga
fastigheter för att klara av det lagstadgade boendeansvaret. Utöver de större fastigheterna
har nämnden hyrt lägenheter av Alingsåshem för att hyra ut dem i andra hand till nyanlända.
Förvaltningen prognostiserar att vid årsbokslutet 2019 kommer ca 80 personer hyra sitt
boende i andra hand av nämnden. Kommunens fördelningstal för 2020 ligger på cirka 50
individer.
Som nyanländ i Alingsås kommun erbjuds man i så stor utsträckning som möjligt alltid ett
andrahandskontrakt vid ankomst. Då fördelningstalet nu minskar ser också förvaltningen att
de hushåll som bott under en längre period i tillfälliga boende kommer ha möjlighet att flytta
vidare i förstahandskontrakt inom förturskvoten från Alingsåshem.
Mot bakgrund av detta bör Kultur- och utbildningsnämnden anta rådgivande riktlinjer för hur
personerna i tillfälliga boende ska hanteras för att skapa en rättsäker och likvärdig hantering
av kommunens boendeansvar med självförsörjning som mål.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att inte systematiskt
avsluta hyresavtal med nyanlända hyresgäster efter etableringsperiodens slut, det vill säga
efter 24 månader. Hushållen fortsätter att hyra i andrahand av Kultur- och
utbildningsnämnden tillsvidare efter bedömning.
Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med ”söka bostads-träffar” och individuellt
anpassade träffar där man får stöd i att själv söka sig vidare till andra boendealternativ.

Kultur- och utbildningsnämndens hyresgäster betalar alltid en hyra för sitt boende som täcker
nämnden boendekostnader. Enbart ett fåtal hyresgäster får kompletterande försörjningsstöd
utbetalt och oftast då på grund av andra myndigheters bedömningar av bistånd.
Under 2019 avslutar ett större antal individer sin etableringsperiod. En del av dessa kommer
att vara i behov av försörjningsstöd då de inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden.
Deras behov av försörjningsstöd är oberoende av om de hyr ett tillfälligt boende genom
kultur- och utbildningsnämnden eller ett permanent boende i annan regi.
Förvaltningen föreslår även att nämnden beslutar om rådgivande riktlinjer för vidareflytt från
ett tillfälligt boende till ett permanent boende för nyanlända som bosatts enligt
bosättningslagen. Förslaget anger att huvudprincipen för vidareflytt är först in först ut.
Självförsörjning ska premieras. Undantag från huvudprincipen kan göras för att kunna
bosätta personer med funktionsvariationer/sjukdom, hushållets storlek för att undvika
trångboddhet samt där barnperspektivet behöver tillgodoses.
Genom vidareflytt till permanenta boende där hushållen bedöms klara av boendekostnaden
skapas dels ett minskat tryck på kommunens försörjningsstöd och dels minskar de
kostnader som kultur- och utbildningsnämnden har för personer som man inte längre erhåller
statliga bidrag för.
Nämndens boendeuthyrning efter individers avslut av sin etableringsperiod bör ses som
kritisk då en ökning av individer som avslutat sin etableringsperiod, men inte erhållit andra
boende, ökar kontinuerligt.
Förslag till rådgivande riktlinjer är bilagda tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Kultur- och utbildningsnämndens andrahandsuthyrning innebär personella och administrativa
kostnader vilket i dagsläget motsvarar 65 tkr i månaden. Detta är kostnader som ryms inom
2019 års budgetram, men individer som kommunen inte längre erhåller statsbidrag för ökar
månatligen i takt med att personer avslutar sin etableringsperiod.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att inte systematiskt avsluta hyresavtal med
nyanlända hyresgäster efter etableringsperiodens slut. Hushåll som är bosatta enligt
bosättningslagen i tillfälliga boenden får fortsätta hyra boende i andrahand av Kultur- och
utbildningsnämnden tillsvidare efter bedömning.
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner de rådgivande riktlinjerna.
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