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Skrivelse angående hantering av bosättningslagen 

 
Bakgrund 
Riksdagen fattade nyligen beslut om Lag (2016:38) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning, den så kallade bosättningslagen. I korthet 

innebär den att varje kommun åläggs en del av Sveriges samlade 

flyktingmottagande. Kommunens uppdrag är här att ordna med boende för anvisad 

nyanländ. Lagen berör i första hand nyanlända med uppehållstillstånd, och inte 

ensamkommande barn och ungdomar.1 

 

Växjö kommun är av regeringens förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar 

till kommuner ålagd att ordna bosättning åt 82 nyanlända invandrare för 20162. 

Lagstiftningen antas gälla över tid och en ordnad process för att hantera 

implikationerna för den kommunala verksamheten behövs därför. 

 

Mottagandet 
Växjös höga ambitioner, att bli bäst i Sverige på integration, har gett resultat. När 

SKL nyligen valde ut tre pilotkommuner för ett smidigare mottagande var Växjö 

kommun en av dem. På ett servicecenter ska tvärprofessionella team från 

kommunen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och andra 

berörda myndigheter och aktörer snabbt nysta upp det virrvarr av ansökningar, 

dokument och myndighetskontakter som möter en nyanländ. Servicekontoret kan 

sedan tillsammans med Landningsbanan utgöra ett samlat mottagningscenter. 

 

Etableringen 
Efter beslut om uppehållstillstånd väntar etableringsfasen. Arbetsförmedlingen 

ansvarar idag för etableringen. Växjö kommun och Arbetsförmedlingen har ett nära 

samarbete för att säkerställa att insatserna i etableringen ger så goda förutsättningar 

som möjligt därefter. 

 

För att man som nyanländ ska kunna inleda sin etablering behövs bland annat en 

bostad. För Växjö kommun är det relevant att tiden mellan beslut om 

uppehållstillstånd och påbörjad etablering blir kort. Skälen är flera, ett är att man som 

nyanländ under asylprocessen har dagersättning från Migrationsverket och i 

etableringsfasen har etableringsersättning – om tid uppstår däremellan kommer man 

i regel istället till kommunernas försörjningsstöd. Riskerna för passivisering, istället 

för aktivitet och fokus på egen försörjning varje dag från första dagen i Sverige, blir 

överhängande. I Växjö kommun tror vi på tydliga förväntningar på aktivitet och 

deltagande i kompetenshöjande insatser, varför det är betydande att man som 

nyanländ snabbt ges förutsättningar för att påbörja etableringen. 

                                                           
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-201638-om-mottagande-

av-vissa-nyanlanda_sfs-2016-38 
2 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201640-om-

fordelning-av-anvisningar_sfs-2016-40 
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Bosättningslagen ger kommunerna ansvar för boendefrågan för de nyanlända. För 

att etableringen ska kunna påbörjas utan fördröjning behöver kommunen hantera 

bosättningslagen. Nya lösningar krävs för att hanteringen av bosättningslagen inte 

ska bli en fråga för den sociala förturen inom socialtjänsten. Där behöver bostäderna 

som finns tillgängliga prioriteras för exempelvis våldsutsatta kvinnor och barn. 

 

Vi föreslår därför att kommunen upprättar boendeplatser i olika former för det antal 

kommunen är ålagda att ta emot. Boendeplatserna eller bostäderna bör ha god 

spridning och vara kostnadseffektiva. Där bereds de nyanlända flyktingarna möjlighet 

att bo och ha som sin bostad under tiden i etableringen. Efter den tvååriga 

etableringen, ankommer det då på den anvisade att hantera bostad i eller utanför 

Växjö kommun. På så sätt fullföljer Växjö kommun sitt åtagande i bosättningslagen, 

och upprätthåller samtidigt personligt ansvar och krav på motprestation. 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunstyrelsen besluta 
att Uppdra åt kommunchefen att genomföra en hantering av 

bosättningslagen i enlighet med skrivelsens intentioner. 

att Bifoga hanteringen av bosättningslagen till det nya 

bostadsförsörjningsprogrammet som är under framställan. 
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