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§  119 

Principer för flyktingmottagning inklusive ensamkommande barn 
Diarienr 15SBN410 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

 

1. Kommunfullmäktige delegerar till Samhällsbyggnadsnämnden att utöka avtalet med 

Migrationsverket för flyktingmottagning upp till 300 personer per år inklusive 

ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. 

 

2. Kommunfullmäktige delegerar till Samhällsbyggnadsnämnden att utöka avtalet med 

Migrationsverket för ensamkommande barn upp till 100 personer. 

 

3. Volymavtalet om ensamkommande barn förutsätter att ungdomar 18 – 21 år med 

förlängd vårdplan får medräknas. 

 

4. Kommunfullmäktige delegerar till Samhällsbyggnadsnämnden att tillhandahålla 

boende för upp till 100 ensamkommande barn.  

 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen och PIKAB att utarbeta riktlinjer 

för bostadsförsörjningen till flyktingar inklusive ensamkommande barn. 

 

6. Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsbyggnadsnämnden att formulera förslag på 

särskilda mål och nyckeltal för flyktingverksamheten, vilka ska ingå i plan för 

hållbarhet/VEP. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning  

Flyktingsituationen i världen är en humanitär katastrof. Samhällsbyggnadsnämnden ser att 

Piteå kommun kan bistå med hjälp i den uppkomna situationen. 

 

Många flyktingar som kommer till Sverige blir idag kvar på migrationsverkets anläggningar 

då kommunerna har svårt att bereda plats för dem, oftast beroende på brist på bostäder. 

Utifrån hur volymen flyktingar till Sverige ser ut, räknas ett tal fram om hur förväntat 

mottagande av flyktingar som får uppehållstillstånd bör se ut i varje kommun. Piteå 

kommuns nuvarande avtal ligger under den nivån. 

 

För att bistå i den uppkomna situationen ser Samhällsbyggnadsnämnden att Piteå kommuns 

avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning utökas, samt att nämnden löpande 

förhandlar om volymer med Migrationsverket. 

 

Regeringen presenterar troligen ett lagförslag om mottagande av vissa nyanlända invandrare 

för bosättning under hösten. Lagförslaget är för närvarande ute på remiss. Förslaget har 
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likheter med lagen om mottagande av ensamkommande barn, vilken ger Migrationsverket 

möjlighet att vid behov anvisa barn till kommuner oavsett vilka avtal som finns/inte finns.  

 

Antalet utrikesfödda i Piteå kommun är ett av de lägsta i landet, men förutsättningar finns för 

att öka både antalet och andelen av kommunens totala befolkning. Flyktingmottagning och 

mottagandet av ensamkommande barn stärker förutsättningarna för två av kommunens 

övergripande mål (43 000 invånare och samhällsgemenskap med mångfald som grund), men 

är helt beroende av volymen i det tredje (attraktiva och varierande boendemiljöer). Att öka 

volymen bostäder till flyktingar är en stor utmaning som Samhällsbyggnadsnämnden anser 

att Kommunstyrelsen och PIKAB har bäst förutsättningar att klara. 

 

Flyktingverksamhetens förutsättningar förändras hela tiden beroende av lokala, regionala, 

nationella och internationella händelser. Däremot är avtalen med Migrationsverket alltid av 

statisk natur. Avtalen kan omförhandlas relativt snabbt förutsatt att den lokala delegationen 

medger detta. För att maximera nyttan med – och kvaliteten i – verksamheten så bör den ha 

delegation att själv förhandla med Migrationsverket om volymer inom av 

Kommunfullmäktige givna ramar. En sådan förhandling bör alltid ske i samråd med de 

förvaltningar som är delaktiga i frågan. 

 

Verksamheten är av den art att den förutom att påverka delaktiga förvaltningar även ger 

avtryck i samhället och bör därför följas upp av Kommunfullmäktige med särskilda mål och 

nyckeltal. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16 §92, Dnr 14KS239 

Migrationsverkets prognos per 2015-07-24 

Arbetsmarknadsdepartementets promemoria: Ett gemensamt ansvar för mottagande av 

nyanlända Dnr 15SBN329 

 

 

 

 
 

  

 


