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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen

2017-11-17

Dnr KS 2016-1073

Kommunstyrelsen

Strategi för bosättning av kommunanvisade nyanlända
2017-2018, aktualitetsprövning
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att strategi för bosättning av
kommunanvisade nyanlända 2017-2018 fullföljs.
Ärende
Riksdagen har beslutat om lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning (bosättningslagen), som innebär att alla kommuner
blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning.
Kommunstyrelsen antog den 2016-12-20, § 483, en bosättningsstrategi
avseende bosättning av kommunanvisade nyanlända. Av beslutet framgår att
beslutet ska omprövas senast december 2017 då kommuntalen för 2018 är
kända.
Regeringen har fattat beslut om fördelning av anvisningar för 2018. Aktuella
fördelningstal för alla kommuner i länet visar på att Linköpings kommun ska ta
emot 331 nyanlända personer under 2018. Av dem är ca en tredjedel
kvotflyktingar vilket kommer att ställa större krav på bosättningsarbetet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att aktuell strategi fungerar på
ett bra sätt och att den behöver fullföljas så att kommunen kan uppfylla sitt
lagstadgade åtagande beträffande mottagande av kommunanvisade nyanlända.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Strategi för bosättning av kommunanvisade nyanlända,
aktualitetsprövning.
KS 2016-12-20, § 483
Riskanalys gällande kategori C och D boenden i Linköpings kommun
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Bakgrund
En kommun är skyldig, enligt 5 § lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning, att efter anvisning ta emot en nyanländ
för bosättning i kommunen.
Av förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår
det totala antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar per kalenderår.
Enligt 2 § förordning (2017:913), med ikraftträdande den 1 januari 2018, ska
15 200 nyanlända omfattas av anvisningar tillkommuner för år 2018. Länstalet
för Östergötlands län är 578 för år 2018.
Länsstyrelsen har, med hänvisning till 5 § förordningen (2016:39) om
mottagande av vissa nyanlända för bosättning, beslutat om fördelningen mellan
kommuner inom länet, s.k. kommuntal. Vid fördelningen av anvisningar
mellan kommuner har hänsyn tagits till kommunens
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande
av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande
som vistas i kommunen, 7 § lag (2016:38).
I Östergötland har fördelningen av kommuntal skett i enlighet med den
nationella modellen. Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får
även kommuntalen revideras.
Kommun
Ödeshög
Ydre
Kinda
Boxholm
Åtvidaberg
Finspång
Valdemarsvik
Linköping
Norrköping
Söderköping
Motala
Vadstena
Mjölby

Kommuntal
0
6
23
6
8
12
0
331
26
42
36
17
71

Kommunstyrelsen antog den 2016-12-20 en bosättningsstrategi avseende
bosättning av kommunanvisade nyanlända. Av beslutet framgår att beslutet ska
omprövas senast december 2017 då kommuntalen för 2018 är kända.
Riskanalys har redovisats för planeringsutskottet.
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I skrivande stund har kommunen tagit emot 396 kommunanvisade nyanlända.
Det fastställda kommuntalet för 2017 är 439 personer och
kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen kommer att klara av sitt
åtagande innevarande år.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att strategin fungerat väl under
2017 och föreslår att den fullföljs år 2018. Förvaltningens bedömning är att
kommunen med föreliggande strategi har goda förutsättningar att klara av sitt
lagstadgade åtagande nästa år. En utredning och klargörande av ansvar
avseende arbetet med kvotflyktingar kommer att krävas.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering för 2018 sker inom ramen för budget.
Kommunala mål
Fler bostäder för en växande kommun.
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.
I Linköping ska fler människor nå egen försörjning.
Samråd
Samråd har skett med ekonomichef för kommunledningsförvaltningen som
tillstyrker den del som avser ekonomiska konsekvenser.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker inom ramen för kommunens styrmodell.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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