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Evakueringsboende i Österåker - enligt Migrationsverkets uppdrag 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län fått i uppdrag av 
Migrationsverket att skapa en beredskap för att iordningställa ett evakueringsboende för 
asylsökande. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Anta Täljövikens konferensgård som lämplig lokal för ändamålet att skapa en beredskap för 
att iordningsställa ett evakueringsboende i fastigheten, 

2. Uppdra åt kommunstyrelsens kontor att, i det aktiverade läget, ansvara för driften av 
evakueringsboendet för asylsökande. 

Bakgrund 
Ett evakueringsboende är ett kortvarigt boende (mellan 48-72 timmar och upp till en vecka) och den 
plats asylsökande erbjuds i väntan på placering i Migrationsverkets ordinarie boenden. 
Migrationsverkets uppdrag till Österåkers kommun innebär att kommunen ska vara ansvarig för 
boendet. Det innefattar bland annat kontrakterande av en lämplig lokal, iordningställande av lokalen, 
personalresurs på plats, ordna med sovplatser (inklusive sängar/madrasser), mat och dryck, städning, 
brand- och hälsoskydd. Evakueringsboendet ska användas en vecka i taget i omgångar. 
Migrationsverket ansvarar för transport till och från boendet. 

Migrationsverket ersätter de kostnader som kommunen kommer att ha i samband med att ta fram, 
iordningsställa och driva verksamheten i utpekad lokal". 

Förvaltningens slutsatser 
En inventering av lämpliga lokaler har resulterat i ett erbjudande från llunö Fastigheter AB där 
kommunen erbjuds hyra Täljövikens konferensgård, till och med 31 juli 2016, för detta ändamål. 
Kommunstyrelsens kontor anser att fastigheten är lämplig för ändamålet. Utifrån diskussioner med 
Migrationsverket uppskattas att evakueringsboendet kommer att vara i drift var 3:e till var 4:e vecka. 
Uppskattad kostnad för att iordningsställa samt hyra Täljövikens konferensgård har stämts av med 
och godkänts av Migrationsverket. 

1 Kommunernas rätt till ersättning enligt 11 § asylersättningsförordningen för anskaffande och nyttjande av tillfälliga 
boendeplatser (extraordinärt läge) där kommunerna om möjligt bistår Migrationsverket. 
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0 Österåker 
Tjäristeutlåtande 

I de fall kostnadstäckning krävs och ersättning från Migrationsverket inte utgår ska 
kommundirektörens utvecklingsmedel användas. 

Jan-Olof Friman Jenny Nilsson 
Kommundirektör Säkerhetsstrateg 
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