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Beställning av bostadsrigg och lägenheter för fortsatt 
etablering 

Beslutsförslag 

Beredskapsutskottet beslutar 
1- Beställa en ny bostadsrigg för 30 rum/ensamhushåll på Sågvägen. 
2- Beställa 20 lägenheter för barnfamiljer. 
3- Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med Armada fastställa 
hyresnivåer enligt självkostnadsprincip. 

Bakgrund 
Den 1 mars 2016 trädde en ny lag ikraft, Lag (2016:38) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning. Enligt lagen är en kommun skyldig 
att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. 
Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en 
kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 
För Österåkers del innebär ca 16-17 nyanlända varje månad från april (154 
personer under 2016). Detta är alltså utöver ensamkommande minderåriga. 
Österåkers kommun har planerat boenden för 172 ensamkommande barn inkl. 
26 personer på bostadsrigg vid Sporthallen. 

Den strategiska samverkansgruppen har diskuterat detta behov både ur ett kort-
och långsiktig perspektiv. Österåkers kommun i sin tur följer utvecklingen av 
antalet flyktingtingar som kommer till Sverige för att ha en beredskap att möta 
behovet. En tidsplan har framtagits för att förderda behovet ur kortsiktigt 
perspektiv. 

För att kunna lösa bostäder för 154 nyanlända bedömer kommunen att det 
behövs ungefar 75 rum för ensamhushåll och 20 bostäder/moduler för 3-4 rum 
och kök. En rigg för 30 ensamhushåll har redan beställt på Sågvägen och 
kommer att bli klar i maj månad 2016. Vi föreslår att ytterligare en bostadsrigg 
för 30 ensamhushåll byggs på Sågvägen som kan bli klar i början av juli 
månad. För att kunna ta emot barnfamiljer behöver det byggas 20 lägenheter 
med tre- fyra rum och kök i fyra etapper (en för inflyttning i början av juli och 
en i mitten av september, en i mitten av november och en i slutet av december). 

Flyktingverksamheten ska huvudsakligen finansieras genom olika typer av 
statliga medel och för kommunen ska vara nollresultat i ekonomi dvs. att 
verksamheten ska vara kostnadsneutral. Den strategiska samverkansgruppen 
bevakar finansiering ur ett kommunperspektiv. I samverkansgruDDen ingår bl.a. 
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